
RO.0002.1.2017 

Protokół nr XXI/17 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 22 lutego 2017 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 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2017 r.  

8. Podjęcie    uchwały   w   sprawie    projektu   dostosowania   sieci    szkoły   podstawowej i 

gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  

9. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej 

przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

13. Komunikaty. 

14. Zatwierdzenie protokołu nr XX/16 z sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia  2016 r. 

15. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.  O godz.  1500  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył XXI 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  Wojciech Richert.  

Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  

 

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował radnych o zmianie w porządku obrad poprzez dodanie 

pkt.11A w brzmieniu: Podjęcie   uchwały w sprawie  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu.  

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. 
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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 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2017 r.  

8. Podjęcie    uchwały   w   sprawie    projektu   dostosowania   sieci    szkoły   podstawowej i 

gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  

9. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej 

przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

11.A. Podjęcie   uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Starym Polu.  

12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

13. Komunikaty. 

14. Zatwierdzenie protokołu nr XX/16 z sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia  2016 r. 

15. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski zwrócił się do obecnych o 

powstanie z miejsc  i uczczenie minutą ciszy zmarłej najstarszej mieszkanki Gminy Stare Pole, 

długoletniego pedagoga  Pani Marii Roman. 

Po uczczeniu minutą ciszy, kontynuowano porządek posiedzenia. 

 

Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech 

Richert, w imieniu nieobecnej Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych radna Pani 

Grażyna Krawczyk.  

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad.5. Nikt z sołtysów nie zabrał głosu.  

 

Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zadawanie pytań  obecnym na sesji 

Kierownikowi  Posterunku Policji w Starym Polu Panu Piotr Szymczyk i Dzielnicowemu Panu 

Jakub Sadowski. 

Ponieważ nie było pytań, przedstawiciele Policji opuścili obrady. 

Nie zgłaszano żadnych wniosków ani zapytań.  
 

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Stare Pole w 2017 r. 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.  
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Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego  2017 r. w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Stare Pole w 2017 r. została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

3 radnych wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  2 do protokołu. 
 

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

projektu   dostosowania   sieci    szkoły   podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

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.  
Uchwała Nr XXI/156/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego  2017 r. w sprawie 

projektu   dostosowania   sieci    szkoły   podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 3  do protokołu. 
 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole 

dla Powiatu Malborskiego. 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.  
Uchwała Nr XXI/157/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego  2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu 

Malborskiego została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4  do protokołu. 
 

W tym czasie na obrady przyszła radna F.L.Rojewska – stan radnych 15. 
 

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.  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 

- zmniejszenie kwot ujętych w budżecie z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ostatecznych 

kwotach subwencji i dotacji w roku budżetowym 2017 – subwencja oświatowa – kwota 20.174 zł. , 

udziały w PIT 912 zł. , dotacja przedszkolna – 55.496 zł.  

- otrzymanie odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankowa w Starym Polu ul. Grunwaldzka – 

2.100 zł.  

- zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń za rok 2016 , które wpłynęły w m-cu styczniu 2017 roku 

– 1.727 zł.  

- otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 29.974  zł. ( bieżąca – 10.189 zł. , inwestycyjna – 

19.785 zł. ) – dofinansowanie – wkład krajowy – do projektu , który realizuje Zespół Szkół – środki 

nie przekazane w roku 2016  

- dochody GOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych plus 

należne odsetki – 5.619 zł.  

- zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany rozporządzenia – 38.500 zł. 

(dożywianie, koszty upomnienia, zwroty z lat ubiegłych)  



4 

 

Razem zwiększenia dochodów - 77.920 zł.  

Razem zmniejszenia dochodów  – 115.082 zł.  

Dochody po zmianach  - 23.192.309 zł.   

2.Wydatki 

Zwiększenia: 

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.400 zł. z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej  - Stare 

Pole ul. Grunwaldzka  

- zwiększenie wydatków w GOPS w Starym Polu o kwotę 5.601,33 zł. w związku z realizacją 
projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki ......." - wydatki projektu niezrealizowane w 2016 roku 

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez GOPS w latach 

ubiegłych wraz z odsetkami – 5.619 zł. 

- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 126.434,05 zł. z przeznaczeniem 

na realizację projektu " Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał ......."- wydatki 

projektu niezrealizowane w 2016 roku  

- zwiększenie wydatków o kwotę 225.000 zł. w zakresie dróg gminnych - remont drogi dz.nr  807 

obręb Stare Pole - ul. Słowackiego - wydatek niezrealizowany w 2016 roku 

- zwiększenie wydatków  na pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg 

powiatowych – 48.608 zł.  

- zwiększenie wydatków z tytułu  dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Malborku o kwotę 7.500 zł.  z przeznaczeniem na zakup samochodu  

Zmniejszenia : 

Dostosowano środki finansowe w budżecie do kosztorysów i danych z wniosków o dofinansowanie 

zadań : 
- zmniejszenie wydatków w roku 2017 o kwotę 902 zł. przeznaczonych na realizację projektu 

unijnego w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego 

- zmniejszenie wydatków w roku 2017 o kwotę 58.228 zł.  przeznaczonych na realizację projektu 

unijnego w zakresie budowy przystani w Janówce i Ząbrowie  

- zmniejszenie wydatków w roku 2017 o kwotę 10.000 zł. przeznaczonych na realizację projektu 

unijnego w zakresie PSZOK 

Razem zwiększenia –  422.162,38 zł.   

Razem zmniejszenia – 69.130,00 zł.  

Wydatki po zmianach – 26.908.459,38   

3. Przychody –   4.225.050,38  zł.  ( w tym kredyt – 2.416.843 zł. ( bez zmian ) i  wolne środki – 

1.808.207,38 zł.  

4. Rozchody – bez zmian – 508.900 zł.  
 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego  2017 r. w sprawie  zmiany 

budżetu Gminy na 2017 r. została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

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.  
Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego  2017 r. w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6  do protokołu. 
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Ad.11A. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w 

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

Powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony 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.  
Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego  2017 r. w sprawie   

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu została 

podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7  do protokołu. 

 

Ad.12. Ponieważ nie zgłaszano wniosków i zapytań  nie udzielano odpowiedzi. 

 

Ad.13. W tym punkcie głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu Pan 

T.Burdyński, zaprosił na spotkanie z Marzeną Kipiel – Sztuka z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie 

się 8 marca o godz. 1800 w sali widowiskowej GOKiS.  

Następnie głos zabrał Pan W.Kasprzykowski przedstawiciel PODR w Starym Polu, przypomniał 

rolnikom o zabiegach agrotechnicznych na wiosnę.  
Nikt więcej nie zabrał głosu. 
   
Ad.14. Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Gminy z dnia  29 grudnia 2016 r. został zatwierdzony 

jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 

Ad.15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął  obrady o godz. 1530. 
 

 

 

 

 

 

Sekretarz obrad:           Przewodniczący Rady  

    

Wojciech Richert          Jarosław Szturmowski 

 

 

 

 

Protokółowała: 

B.Stosik 

 

 

 


