
 

 

RO.0002.3.2016 
Protokół nr XVI/16 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 28  czerwca  2016 r. 

 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Wystąpienia sołtysów. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w 
województwie pomorskim. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Stare Pole.  

8. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
9. Komunikaty. 
10. Zatwierdzenie protokołu nr XV/16 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 13 czerwca  2016 r. 
11. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady Gminy, Pan Jarosław Szturmowski  otworzył 
XVI 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 radny Pan Mateusz Słowik. 

 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Ireneusza Dziurę. Za jego kandydaturą 
głosowali wszyscy radni.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zmianie porządku obrad i 
wprowadzeniu pkt. 7A. do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2016 r.  
Za zmianą porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni: 14 za.  
 

Ad.4. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.  
 

Ad.5. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad.6.  Projekt uchwały był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji  Rady Gminy, 
do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 
odczytał  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XVI/120/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Ad.7. Projekt uchwały był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji  Rady Gminy, 
do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Stare Pole odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała nr XVI/121/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Pole została 
podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Ad.7A. Projekt uchwały był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji  Rady Gminy, 
do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Zmiana budżetu: 
1.Dochody 
Zwiększenia: 
- zwrot z  niewygasających wydatków za rok 2015 – zadanie inwestycyjne Żłobek- kwota 
8.000 zł ( kwota pozostała z robót dodatkowych ),  
-otrzymane darowizny  – na zakup samochodu przez Zespół Szkół – 10.000 zł darowizna od 
Rady Rodziców, 
-zwrot za usługi opiekuńcze,zwroty świadczeń alimentacyjnych – dochody GOPS – 12.000 zł. 
Razem zwiększenia- 30.000 zł.  
Zmniejszenia: 
Razem zmniejszenia – 0 zł.  
Dochody po zmianach  - 18.818.716,95 zł.   
2.Wydatki 
Zwiększenia: 
- zwiększenie wydatków o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi w  Starym 
Polu – działki nr 182/1 i 173/14 (przy blokach ul .Marynarki Wojennej 1 A i 1C ) – 
zabezpieczenie wartości kosztorysowej na potrzeby przeprowadzenia postepowania w 
sprawie zamówienia publicznego (500.000 zł było w budżecie)  
- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem 
na zakup samochodu do przewozu uczniów, 
- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł, zakres prac na drogach - utwardzenie płytami 
drogowymi wjazdu w Królewie (działka 114), drogi przejętej od Agencji w Kaczynosie – 
działka 55/34, położenie nawierzchni asfaltowej w Kaczynosie – działka 23/5   
Razem zwiększenia –  300.000 zł.   
Zmniejszenia: 
- zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł, które stanowiły zabezpieczenie środków na zakup 
ciągnika – gmina poczyni starania aby ciągnik zakupić w ramach projektu unijnego  
- zmniejsza się wydatki na pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg 
powiatowych – 160.000 zł.  
- zmniejsza się wydatki –na remont drogi gminnej w Ząbrowie – utwardzenie płytami – 
działka nr 18 – 30.000 zł. ( wartość robót po podpisaniu umowy 67.195,64  zł) 
- zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół – 30.000 zł. ( 20.000 zł wynagrodzenia, 
10.000  energia ) w związku z potrzebą zakupu samochodu.  
Razem zmniejszenia – 270.000 zł.  
Wydatki po zmianach – 18.321.216,95   
3. Przychody – bez zmian – 11.400 zł.   
4. Rozchody – bez zmian – 508.900 zł.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. odczytał  Przewodniczący Rady 
Pan Jarosław Szturmowski. 
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Uchwała nr XVI/122/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2016 r.  została podjęta – 12 za, 2 głosy wstrzymujące (D.Drózda, 
K.Winiarski). 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad.8. Nikt nie wnosił wniosków i zapytań, wobec czego nie udzielano odpowiedzi. 
 
Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o uczestnictwo w 
imprezach, które organizowane są na terenie naszej gminy przez jednostki podległe gminie 
(Szkoła, GOKiS, Przedszkole, GOPS).  
 
Ad.10.  Protokół Nr XV/16 z sesji Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2016 r. został  
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 

Ad.11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1430. 
 
 
 
 
Sekretarz obrad:          Przewodniczący  Rady  
Ireneusz Dziura       

    Jarosław Szturmowski 
 
Protokołowała: B.Stosik 
 
 
 
 


