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RO.0002.4.2016 
Protokół nr XVII/16 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 08  września 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 wydzierżawienia nieruchomości.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej 

na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach partnerstwa z Miastem 
i Gminą Sztum oraz Miastem Malbork.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku  pomocy finansowej przez Gminę 
Stare Pole dla Powiatu Malborskiego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Stare Pole ze stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2022. 
13. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2015 r.  
14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
15. Komunikaty. 
16. Zatwierdzenie protokołu nr XVI/16 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 28 czerwca 2016 r. 
17. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  otworzył 
XVII 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 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Marek Iwaniuk.  
Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  
 

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na pilne obowiązki  poprosił w pierwszej 
kolejności  o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Policji w Malborku mł. insp. Pana 
Michał Zapolski. Komendant Policji przedstawił się, poinformował, że 1 lipca  br. został 
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powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Malborku. Wyraził nadzieję na 
dalszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Stare Pole.  
Jednocześnie zwrócił się do radnych o akceptację dofinansowania dla Policji  na zakup 
samochodu w wysokości 15.000 zł, który będzie przekazany na potrzeby Posterunku Policji w 
Starym Polu. 
Ponieważ nikt z radnych nie wniósł żadnych zapytań do przedstawionej informacji 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi Policji za wystąpienie. 
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan 
Wojciech Richert, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa 
Rojewska.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie uwag 
odnośnie organizowania prac komisji rady gminy   (w związku z wątpliwościami zgłaszanymi 
na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Stare Pole w dniu 7.09.2016 r.).  
Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

W tym czasie na posiedzenie przybył radny Pan Krzysztof Winiarski, wobec czego stan 
radnych wynosi – 15. 
 

Ad.4. Sołtys wsi Ząbrowo Pan Zbysław Boćko zwrócił się do Pana Wójta Gminy z pytaniem 
dlaczego cena biletów MZK  została podniesiona, czy młodzież Gminy Stare Pole ma 
finansować zadania własne gminy ? 
 

Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad .6. Nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do Pani 
W.Maluga pracownika Urzędu Gminy w Starym Polu  o  omówienie projektu uchwały. Pani 
W. Maluga poinformowała, że do urzędu gminy wpłynął wniosek dotychczasowego 
dzierżawcy o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy. Część działki nr 489 
o obszarze 0,63 ha położona w miejscowości Stare Pole stanowi  mienie komunalne Gminy . 
W miesiącu październiku 2016 r.   umowa na dzierżawę  ww. działki zawarta  na  okres trzech 
lat  pomiędzy Wójtem Gminy,  a osobą fizyczną przestanie obowiązywać.  Przedmiotowa 
nieruchomość wydzierżawiana jest  na prowadzenie działalności rolniczej. Zgodnie z art. 18  
ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji  Rady Gminy należy podejmowanie uchwał 
w przypadku, gdy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas oznaczony do dwóch lat strony 
mają zamiar zawrzeć kolejną umowę dzierżawy, której przedmiotem jest  ta  sama 
nieruchomość. Projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniach Komisji 
stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVII/123/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 08 września  2016 r. w 
sprawie wydzierżawienia nieruchomości została podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do Pani 
B.Falkowska, pracownika Urzędu Gminy w Starym Polu  o  omówienie projektu uchwały. 
Pani B. Falkowska poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego konkursem dla Działania 10.4. Redukcja emisji w ramach Osi Priorytetowej 10 
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Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 Gmina Stare Pole przygotowuje wraz Miastem i Gminą Sztum oraz Miastem Malbork 
projekt partnerski pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – 
Sztum (oświetlenie uliczne)”. Projekt jest jednym z przedsięwzięć uzgodnionych w ramach 
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Malbork – Sztum, podpisanym pomiędzy Województwem Pomorskim, a reprezentacją MOF 
Malbork – Sztum. W ramach projektu planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego 
wraz  z wprowadzeniem jednolitego systemu zarządzania. Jednym z niezbędnych 
załączników do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie o partnerstwie, zawarte 
pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie. Wykonanie zadań publicznych 
może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami terytorialnymi na 
podstawie uchwał właściwych rad gmin.  
Projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniach Komisji stałych Rady 
Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała Nr XVII/124/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 08 września  2016 r. w 
sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF 
Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą 
Sztum oraz Miastem Malbork została podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do Pani 
Agnieszka Michalska Rojek Skarbnik Gminy  o  omówienie projektu uchwały. 
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały był omówiony na wszystkich posiedzeniach 
komisji stałych Rady Gminy. Podjęcie uchwały zobowiąże Wójta do zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy na 2017 r. w wysokości 212.408 zł, w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. Są to środki przeznaczone na realizację zadania „Remont dróg powiatowych 
2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe” 
Projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniach Komisji stałych Rady 
Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVII/125/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 08 września  2016 r. w 
sprawie udzielenia w 2017 roku  pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu 
Malborskiego została podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4  do protokołu.  
 

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do Pani 
Agnieszka Michalska Rojek Skarbnik Gminy  o  przedstawienie projektu uchwały.  
Pani A.M. Rojek powiedziała, że Gmina Stare Pole uchwałą nr VII/51/95 Rady Gminy Stare 
Pole z dnia 27 marca 1995 r. przystąpiła do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z § 14 Statutu Związku 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  podstawą wygaśnięcia członkostwa  jest uchwała 
rady gminy wyrażająca wolę wystąpienia ze Związku oraz poinformowanie na piśmie – przed 
podjęciem uchwały – Zarząd Związku o zamiarze wystąpienia ze Związku. Wójt Gminy Stare 
Pole pismem z dnia 25 maja 2016 r. poinformował Zarząd Związku o zamiarze wystąpienia 
ze Związku Gmin Wiejskich RP. Łączna składka na 2015 r. poniesiona  przez gminę wynosiła 
1.438,82 zł.  Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony 
na posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, radnym przekazano również przesłane przez 
Związek Gmin Wiejskich RP pismo w którym przedstawili dorobek Związku w 
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rozwiązywaniu problemów samorządów. W związku z koniecznością racjonalizacji 
wydatków budżetowych i wprowadzania oszczędności podjęcie uchwały jest w pełni 
uzasadnione.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVII/126/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 08 września  2016 r. w 
sprawie wystąpienia Gminy Stare Pole ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu została podjęta jednogłośnie – 
15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do Pani 
Agnieszka Michalska Rojek Skarbnik Gminy  o  przedstawienie projektu uchwały.  
Zmiana budżetu: 
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na realizację programu "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie 
gminy Stare Pole - edycja 2016 " – kwota 26.300 zł, 
- otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 56.559 zł. (bieżąca - 29.666 zł, 
inwestycyjna - 26.893 zł) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego w 2015 roku,  
- dochody GOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych 
plus należne odsetki – 2.463 zł, 
- dochody Zespołu Szkół - 1.400 zł,  
- zmiana klasyfikacji budżetowej - zwrot z  niewygasających wydatków za rok 2015 – 
zadanie inwestycyjne Żłobek- kwota 8.000 zł (kwota pozostała z robót dodatkowych) był 
0970 winien być 6680. 
Razem zwiększenia – 94.772 zł. 
Razem zmniejszenia – 8.000 zł.  
Dochody po zmianach – 19.792.232,95 zł.   
2.Wydatki 
- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy - 
linia nr 9 MZK Malbork, 
- zwiększenie wydatków na realizację programu „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych   na  terenie  gminy  Stare  Pole -  edycja  2016" – kwota 26.300 zł w związku  
z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Gdańsku,  
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Starym Polu - kwota 
1.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki, 
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu 
- kwota  10.000 zł  z   przeznaczeniem   na  naprawę  przyłącza  i  rozdzielni  energetycznej  
w świetlicy w Janówce,  
- zwrot  do  budżetu  państwa  nienależnie  pobranych  świadczeń wypłaconych przez GOPS 
w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 2.463 zł, 
- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem 
na bieżące zakupy ( zakup materiałów i wyposażenia ),  
- zwiększenie wydatków o kwotę 225.000 zł w zakresie dróg gminnych - remont drogi dz.nr  
807 obręb Stare Pole - ul. Słowackiego,  
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 
technicznej na remont dachu na budynku Przedszkola w Starym Polu,  
- zwiększenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku z kwoty 15.000 
zł  do kwoty 20.000 zł z czego kwota 4.967,99 zł została wykorzystana na wykonanie 
instalacji teleinformatycznych oraz montaż masztu antenowego , pozostałe 15.000 zł zostanie 
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przeznaczone jako udział gminy Stare Pole w zakupie pojazdu na potrzeby Posterunku Policji 
w Starym Polu, 
- zmniejszenie wydatków o kwotę 182.441 zł. przeznaczonych na remont drogi w  Starym 
Polu – działki nr 182/1 i 173/14 (przy blokach ul. Marynarki Wojennej 1 A i 1C ) – 
oszczędności po przetargu, 
- zmniejsza się wydatki na pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg 
powiatowych – 10.000 zł,  
- zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika na terenie 
Przedszkola - dojście do Żłobka,  
- przeniesienie wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół z działu 854 do działu 801 - 
kwota 27.700 zł pokrycie brakującej części wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od 
wynagrodzeń,  
- przeniesienie wydatków z planu finansowego Żłobka - kwota 6.500 zł. ( z wynagrodzeń ) do 
planu finansowego Przedszkola z przeznaczeniem na konieczność naprawy dachu 
(czyszczenie rynien, wymiana niektórych dachówek), 
- przeniesienie wydatków w związku z złożeniem przez sołectwo Kikojty wniosku - uchwały 
w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2016 roku - kwota  8.357 zł.  
Razem zwiększenia –  161.279 zł.   
Razem zmniejszenia – 74.557 zł.  
Wydatki po zmianach – 19.294.732,95 zł.    
3. Przychody – bez zmian – 11.400 zł.   
4. Rozchody – bez zmian – 508.900 zł.  

 

Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na 
posiedzeniach  Komisji  stałych   Rady  Gminy,   w   związku  z  powyższym  prosi  się Radę 
o  podjęcie  niniejszej uchwały.   
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała   Nr  XVII/127/2016    Rady  Gminy Stare  Pole   z  dnia  08  września   2016 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. została  podjęta jednogłośnie – 15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do Pani 
Agnieszka Michalska Rojek Skarbnik Gminy  o  przedstawienie projektu uchwały.  
Pani  Skarbnik powiedziała, że uchwała ma na celu dostosowanie zapisów  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  do zapisów uchwały budżetowej.  
Projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniach Komisji stałych Rady 
Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała  Nr  XVII/128/2016   Rady  Gminy  Stare  Pole   z  dnia  08  września   2016  r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 została  podjęta 
jednogłośnie – 15 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 

Ad.13. Informacja Wójta Gminy:   
Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 r.: 
- 5 kierowników jednostek złożyło oświadczenia w terminie; 
- 1  osoba  wydająca  decyzje   administracyjne   w   imieniu   Wójta  złożyła   oświadczenia 
w terminie; 
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- Skarbnik Gminy,  Zastępca Wójta złożyli oświadczenia w terminie. 
W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy: 
Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 r.: 
- 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w terminie; 
- w analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. 
Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
 

Ad.14. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Marek Szczypior, powiedział, że Gmina ma 
obowiązek zapewnienia transportu mieszkańcom, natomiast nie ma obowiązku dofinansowania 
do biletów. W przypadku gdyby Gmina nie dofinansowała przejazdów cena biletów byłaby 
dwukrotnie wyższa. Ustalona z radnymi kwota dofinansowania przejazdów została przekroczona, 
stąd podwyżka ceny biletów.  
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani M. Roman Prezes Stowarzyszenia 
„Aktywni”  Stare  Pole,  która  zadała  pytanie  dotyczące  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi 
i  zwróciła się do radnych o podjęcie tematu zwierząt bezpańskich na obradach komisji. 
Głos zabrał Wójt Gminy, powiedział, że jest podjęta Uchwała Rady Gminy Stare Pole, która 
dokładnie reguluje kwestie pomocy i opieki nad  bezdomnymi zwierzętami. 
 

Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  z  dnia  30.05.2016 r.  (data wpływu do Urzędu Gminy 04.07.2016 r.) informujące 
o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Krzyżanowie dotacji na pokrycie 
kosztów remontu dachu.  
Kopia pisma stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. 8.09.2016 r.  wpłynęła uchwała  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  z dnia 6 września 2016 r.  opiniująca 
pozytywnie sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 
pierwsze półrocze 2016 r. 
Kopia pisma stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy, który podziękował 
Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz sołtysom za 
organizacje Dożynek Gminnych. 
 

Ad.16. Protokół Nr XVI/16 z sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2016 r. został  
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 

Ad.20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1500. 
 
 

Sekretarz obrad:          Przewodniczący  Rady  
Marek Iwaniuk       

    Jarosław Szturmowski 
Protokołowała: B.Stosik 
 


