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RO.0002.6.2016 
Protokół nr XIX/16 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 23 listopada  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 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do 

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
2020,  Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych  PWiK w Malborku Sp. z o.o. na lata 2017-
2019.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części 
nieruchomości położonej w miejscowości Stare Pole.  

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

2022. 
15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
16. Komunikaty. 
17. Zatwierdzenie protokołu nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 
18. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad.1.  O godz.  1400  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura   otworzył XIX 
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 radną Panią Feliksę Rojewską. 
Za jej kandydaturą głosowali wszyscy radni.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o zmianie w porządku obrad 
poprzez wykreślenie pkt.12.  
Za tak przedstawioną zmianą głosowali wszyscy obecni radni, wobec czego porządek 
przedstawia się następująco:  
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 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare Pole do 

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020,  Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej  taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych  PWiK w Malborku Sp. z o.o. na lata 2017-
2019.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.  

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

2022. 
15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
16. Komunikaty. 
17. Zatwierdzenie protokołu nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 
18. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ireneusz Dziura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan 
Wojciech Richert, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa 
Rojewska.  
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
Ponadto, Wójt Gminy poinformował, że spotkał się z przedstawicielami Polskich Kolei 
Państwowych  w sprawie wyremontowania budynku dworca i przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej w 
miejscowościach  Królewo i Stare Pole. Przeprowadził również rozmowy  w sprawie 
zagrożenia na drodze powiatowej Dzierzgoń-Stare Pole,  w związku z transportem surowca na 
budowę drogi  S7. 
Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
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Ad.6.W tym punkcie głos zabrali obecni na sesji przedstawiciele Policji w Starym Polu, 
podziękowali radnym za dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego. 
Radny W.Richert zwrócił się do przedstawicieli Policji o podjęcie kroków w celu ułatwienia 
wyjazdu z ul.Grunwaldzkiej (samochody parkują przy sklepie, blokując wyjazd 
użytkownikom dróg). 
Następnie głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Pan Zbysław Boćko, który podziękował  Wójtowi 
Gminy za wkład pracy w poprawę wizerunku miejscowości Ząbrowo. Wyraził nadzieję na 
dalsze inwestycje w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 
Następnie zwrócił się do Wójta Gminy w sprawie : 
1) nieutwardzonego pobocza  drogi we wsi Ząbrowo, 
2) niedrożnej  studzienki  umożliwiającej  swobodne poruszanie się w obrębie posesji Nr 25 
3) w sprawie przewozu mieszkańców wsi Ząbrowo środkami komunikacji zbiorowej. 

 

Ad.7. Wiceprzewodniczący   Rady   powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu 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 Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała   Nr   XIX/136/2016    Rady   Gmin y  Stare  Pole z dnia  23  listopada  2016  r. 
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została podjęta jednogłośnie 
– 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Ad.8. Wiceprzewodniczący    Rady   powiedział,   że   projekt   uchwały   został    omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu 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 Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała   Nr  XIX/137/2016   Rady  Gminy  Stare  Pole    z   dnia  23  listopada  2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

Ad.9.  Wiceprzewodniczący    Rady   powiedział,   że    projekt   uchwały   został  omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu 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 Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała   Nr  XIX/138/2016    Rady  Gminy   Stare  Pole  z  dnia  23  listopada  2016  r. 
w sprawie przedłużenia obowiązującej  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę została 
podjęta jednogłośnie – 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Ad.10. Wiceprzewodniczący   Rady   powiedział,    że   projekt   uchwały  został   omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu 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 Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała  Nr  XIX/138/2016   Rady  Gminy    Stare  Pole    z  dnia  23  listopada  2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych  PWiK w Malborku Sp. z o.o. na lata 2017-2019  
została podjęta jednogłośnie – 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Ad.11. Wiceprzewodniczący   Rady   powiedział,   że   projekt   uchwały   został   omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu 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 Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała   Nr    XIX/139/2016   Rady  Gminy  Stare  Pole  z  dnia  23  listopada  2016  r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta jednogłośnie – 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Ad.13. Wiceprzewodniczący   Rady   powiedział,   że   projekt   uchwały   został   omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi 
się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Zmiana budżetu  
1. Dochody 
-  dochody Zespołu Szkół – za wyżywienie – 2.000 zł. 
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją programu „Atrakcyjne 
miejsca i programy dla dzieci przedszkolnych w Starym Polu” – na realizacje projektu gmina 
Stare Pole pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 250.425,81 zł. 
Razem zwiększenia – 252.425,81 zł. 
Razem zmniejszenia – 0 zł. 
Dochody po zmianach – 20.964.288,79 zł. 
2. Wydatki 
- zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 
„OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach” w ramach osi 10. Energia 
poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014 – 2020  
- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 2.000 zł. 
- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł w zakresie transportu rolnego 
- remont drogi dz. nr 54 i 66 obręb Ząbrowo (przedłużenie ul. Grunwaldzkiej w kierunku 
Ząbrowa) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ogłosił dodatkowy nabór 
wniosków w 2016 r. – gmina złożyła wniosek , zadanie ma być zrealizowane do 31.12.2016 r. 
kwota 100.000 zł stanowi zabezpieczenie udziału własnego gminy. 
- zwiększenie wydatków Przedszkola o kwotę 250.425,81 zł w związku z realizacją projektu 
„Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci przedszkolnych w Starym Polu” – na realizacje 
projektu gmina Stare Pole pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
- zmniejszenie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych, na które gmina dostała 
dofinansowanie (termomodernizacja) – 80.000 zł i złożyła wniosek o dofinansowanie 
(oświetlenie uliczne) – 35.000 zł realizacja projektów odbędzie się w 2017 roku. 
Razem zwiększenia – 367.425,81 zł. 
Razem zmniejszenia – 115.000 zł. 
Wydatki po zmianach – 20.466.788,79 zł.  
3. Przychody – bez zmian – 11.400 zł 
4. Rozchody – bez zmian – 580.900 zł. 
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022 – Sesja Rady Gminy 
Stare Pole – 23 listopada 2016 roku. 
Wprowadzenie   do    Wieloletniej   Prognozy   Finansowej   Projektu   „Atrakcyjne,   miejsca 
i programy dla dzieci przedszkolnych w Starym Polu” – na realizacje projektu gmina Stare 
Pole pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja w latach 2016 – 
2017. Trwają prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura. 
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Uchwała  Nr  XIX/140/2016    Rady   Gminy   Stare   Pole   z   dnia 23 listopada  2016 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu.  
  
Ad.14. Wiceprzewodniczący   Rady    powiedział,   że    projekt  uchwały   został  omówiony 
i zatwierdzony na posiedzeniu 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 Pan Ireneusz Dziura. 
Uchwała   Nr  XIX/141/2016   Rady  Gminy   Stare   Pole   z  dnia  23 listopada   2016 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Ad.15. Na zapytanie sołtysa wsi Ząbrowo Pana Z.Boćko odpowiedzi udzielił Wójt Gminy 
- odnośnie drogi  - Wójt powiedział, że właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych, 
sprawa drogi była zgłoszona do Dyrektora Szymańskiego,  i będzie ponownie w tej sprawie 
rozmawiał z Zarządem Dróg, 
- odnośnie wjazdu do posesji Nr 25 w Ząbrowie  podczas opadów -  Wójt powiedział, że 
sprawa ta wielokrotnie była zgłaszana do Zarządu Dróg Powiatowych, droga była 
poprawiana, jeżeli są jeszcze jakieś nieprawidłowości będzie to również zgłoszone. 
Odpowiedź  Wójta  uzupełnił  Pan  Z.Mikulak,  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 
i Rolnictwa, który powiedział, że sprawa zapchanych studzienek  wielokrotnie była zgłaszana 
do Zarządu Dróg Powiatowych,   jak również  problem poboczy przy drodze. Dyrektor 
Szymański z Zarządu Dróg obiecał przesłać sprzęt do udrażniania (WUKO), 
- odnośnie  przewozów – Wójt powiedział, że z dniem 31.XII.2016 r. Miejski Zakład 
Komunikacji w Malborku zaprzestaje przewozów na terenie naszej Gminy, obecnie 
prowadzone są rozmowy  w sprawie wyłonienia przewoźnika. Oferty są bardzo drogie,  Wójt 
zapewnił, że przewozy będą realizowane, natomiast w kwestii finansowania przewozów to 
radni podejmą ostateczną decyzję.  
Radny M.Iwaniuk, powiedział, że zarwał się przepust na drodze polnej  w miejscowości  
Królewo. 
Wójt powiedział, że przepust został zniszczony przez przejeżdżający ciężki sprzęt. Naprawa 
przepustu byłby to wydatek około 200-300 tys. zł i Gminy nie stać na tak drogą naprawę.  
Są jeszcze dwie inne drogi, którymi można dojechać do tych pól.   
Ad.16. Głos zabrał przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym 
Polu Pan W.Kasprzykowski. Zwrócił się do rolników o ubezpieczanie plantacji, na wypadek 
klęsk żywiołowych. 
 

Ad.17. Protokół Nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. 
2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 

Ad.18. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady  zamknął  obrady 
o godz. 1450. 
 
 

Sekretarz obrad:      Wiceprzewodniczący Rady 
     
Feliksa Lucyna Rojewska              Ireneusz Dziura  
    
 
Protokołowała: B.Stosik 


