
 RO.0002.4.2017 

Protokół nr XXIV/17 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 21 czerwca 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.  i udzielenie absolutorium. 

- wystąpienie Wójta Gminy, 

- stanowisko Komisji Rewizyjnej, 

- odczytanie uchwały nr 047/g272/R/V/17  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego i objaśnieniami,  

- odczytanie uchwały nr 075/g272/A/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,  

- 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 2016 rok,  

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2016.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Stare Pole.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości 

Królewo.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi 

gminnej.  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowanych urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stare Pole.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach Królewo, Krasnołęka i 

Kaczynos Kolonia do kategorii dróg gminnych.  

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia 

dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

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

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

22. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

23. Komunikaty. 

24. Zatwierdzenie protokołu nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 08 maja 2017 r. 

25. Zamknięcie sesji Rady Gminy 

 

Ad.1.  O godz.  1500  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył XXIV sesję 
Rady Gminy, która odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Starym Polu.  

Przywitał zaproszonych gości i  wszystkich obecnych.  

 

Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ustawowy skład rady – 15 

Obecnych – 13 

Nieobecnych – 2 
 

Ad.3. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował radnego Pana Krzysztofa 

Winiarskiego. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  

 

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 Zastępstwie Przewodniczącej  Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Radna, Pani Lilla 

Bulik. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad.5. Głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Pan Z.Boćko. Zwrócił się z zapytaniem w sprawie kanalizacji, 

o pomalowanie elewacji  budynku świetlicy, o  wykaszanie boiska sportowego raz w tygodniu 

 

Ad.6. Radna L.Bulik powiedziała, że mieszkańcy ul. Marynarki Wojennej proszą o remont chodnika 

przy drodze (końcówka Starego Pola  w kierunku Elbląga).  

 

Ad.7. Wójt Gminy omówił realizację budżetu w 2016 r. Poinformował, że dochody budżetowe 

osiągnięto w wysokości 21.005.133,70 zł.  co stanowi 98,37 % planu. 

Wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę 19.388.468,98 zł, co stanowi 92,85 % planu.  

Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 2.169.800 

zł, co stanowi 10,33 % zrealizowanych dochodów ogółem. 

Główne zadania realizowane w 2016 r.: 

Działania Gminy były skierowane przede wszystkim na przygotowanie dokumentacji i opracowań 
niezbędnych w celu pozyskania środków na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.  

Gmina Stare Pole zabiegała o pozyskanie środków na projekty: 
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- kanalizacja Ząbrowo,   

- przystanie kajakowe w Ząbrowie i Janówce,  

- Pszok,  

- OZE poprawa gospodarki niskoemisyjnej,  

- MOF oświetlenie uliczne, 

- MOF termomodernizacja budynków Szkoły i Przedszkola.  

Na  wymagane opracowania wydatkowano łącznie około 121.000 zł. 

Na większość z tych projektów podpisano już umowy o dofinansowanie. Pozostałe 2 czekają na 

rozstrzygnięcie instytucji zarządzającej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podpisano 

3 umowy na realizację projektów przez GOP , Szkołę i Przedszkole. Projekty będą realizowane na 

przestrzeni 2016 – 2018 r. Wartość podpisanych umów  1.364.302,27 zł, z czego środki unijne to 

kwota 1.227.306,04 zł.  

Ponadto wydatkowano środki finansowe,  między innymi na: 

- modernizacja drogi transportu rolnego – drogi w Ząbrowie   – 286.886,45 zł  ( na realizację tych 

zadań pozyskano dofinansowanie 125.052,57 zł,  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych); 

- pomoc dla powiatu na remont dróg powiatowych – 407.447,28 zł; 

- przebudowa dróg, remonty i utwardzenia płytami na terenie gminy – 647.613,98; 

- zakup udziałów w CWŻ – kwota 12.166 zł;   

- remont podłogi małej sali gimnastycznej – 58.707 zł; 

- zakup samochodu na potrzeby szkoły – 84.000 zł.  

Wydatkowano środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 202.699,42 zł.  

Zrealizowano również wiele  innych większych bądź mniejszych zadań, które nie zostały tu 

przedstawione, a  są ważne z punktu widzenia mieszkańców gminy.  

Wójt poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. i podjęcie uchwały 

absolutoryjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  odczytał uchwałę nr 1/2017 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Ireneusz Dziura odczytał uchwałę nr 047/g272/R/V/17  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w  sprawie  

opinii  o sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu Gminy Stare Pole za 2016 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 

075/g272/A/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 maja 

2017 r.  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Radna Pani Lilla Bulik członek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w imieniu Przewodniczącej 

Komisji  powiedziała, że komisja przychyla się do wniosku o zatwierdzenie sprawozdania i 

udzielenia absolutorium Wójtowi. 

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. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.  
Jako pierwszy głos zabrał radny M.Iwaniuk. Powiedział, że budżet Gminy Stare Pole w porównaniu 

z innymi gminami w naszym powiecie jest bardzo duży, pieniądze są odpowiednio wydatkowane, a 
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zakres  realizowanych zadań bardzo szeroki.  Podziękował Wójtowi i pracownikom za  starania w 

pozyskiwaniu środków finansowych.  Wyraził nadzieję, że w przyszłości  będzie program, z którego 

będzie można pozyskać pieniądze na remonty dróg śródpolnych, co ułatwiłoby dojazd rolnikom do 

pól.   

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski.  Powiedział, że mija 

3 rok wspólnej pracy, podejmowania decyzji, które miały na celu dobro mieszkańców naszej gminy. 

Życzyłby sobie, aby ten ostatni rok był podobny w ilości inwestycji i żeby inwestycje były 

wykonywane płynnie technicznie, na wszystkie zaplanowane zadania muszą znaleźć się środki w 

budżecie, a gdy jest potrzeba to na ważne dla społeczeństwa zadania jak np. kanalizacja w 

miejscowości Ząbrowo należy zaciągnąć kredyt, oczywiście w rozsądnej wysokości. 

W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
dyskusję.  
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2016 rok  odczytał  Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Jarosław Szturmowski. 

Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok została podjęta jednogłośnie – 13 za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2016 odczytał Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jarosław Szturmowski. 

Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r.    w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 została 

podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wójt Gminy  Pan Marek Szczypior podziękował radnym, kierownikom i dyrektorom podległych  

jednostek oraz pracownikom za wkład pracy, dzięki czemu  absolutorium mogło zostać udzielone. 

W tym czasie Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie kontynuowano obrady. 
  

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

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 XXIV/170/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  7 do protokołu. 

 

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

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 XXIV/171/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  8 do protokołu. 
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Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/172/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  9 do protokołu. 

 

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

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 XXIV/173/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  10 do protokołu. 

 

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/174/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stare 

Pole została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr  11 do protokołu. 

 

Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/175/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Królewo została podjęta 

jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/176/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  została podjęta 

jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

Powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony na posiedzeniu Komisji stałych Rady 

Gminy.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowanych urządzeń 

infrastruktury technicznej nie  została podjęta.  

Przeciw  podjęciu uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

 

Ad.16. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/177/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

nadania nazw ulic w miejscowości Stare Pole została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

Ad.17. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/178/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

zaliczenia dróg w miejscowościach Królewo, Krasnołęka i Kaczynos Kolonia do kategorii dróg 

gminnych  została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

 

Ad.18. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/179/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 

oraz sposobu jej poboru została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  powiedział, że w wyniku poboru opłaty 

targowej w tym roku do kasy Urzędu Gminy wpłynęło 860,00 zł. Jest to opłata, która budzi wiele 

kontrowersji, dlatego w przyszłości należałoby zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Następnie 

udzielił głosu obecnemu na Sesji Rady Gminy Dyrektorowi Oddziału PODR w Starym Polu Panu 

A.Hajdaczukowi. Pan A.Hajdaczuk pogratulował Wójtowi udzielonego absolutorium.  Powiedział, 

że Targi, które są organizowane w Starym Polu pozwalają na promocję Gminy i Gmina zyskuje na 
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wizerunku. W ostatnich  targach brało udział 465 wystawców, płacą oni do kasy PODR opłatę  za 

wystawę, i dodatkowo pobierana opłata przez sołtysów budzi ich opór. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy Panu M.Szczypior, który 

powiedział, że pobór opłaty targowej  jest uzasadniony, ponieważ wystawcy dojeżdżając na teren 

PODR w Starym Polu niszczą nawierzchnię drogi  i chodniki przy ul.Grunwaldzkiej, zawsze po 

targach mieszkańcy interweniują w sprawie zniszczeń i zaśmiecania terenu. Można ewentualnie 

zmienić formę rozliczeń i o tym należałoby w przyszłości porozmawiać z Panem Dyrektorem 

A.Hajdaczuk. 

W tym temacie nikt więcej nie zabierał głosu. 

  

Ad.19. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/180/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

 

Ad.20. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 – Sesja Rady Gminy Stare Pole – 21 czerwca 2017 roku 

1.Dochody 

Zwiększenia : 

− dotacja z budżetu państwa na zadania własne – żłobek – 25.200 zł. – zgodnie z umową nr 32-

FB/M/2-G/17 z dnia 04 kwietnia 2017 roku 

− wpływy z różnych opłat  – opłaty za korzystanie ze środowiska– 15.000 zł. 

− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 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 2017 " - kwota 5.300 zł. 

− dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.000 zł. na 

modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Ząbrowo - działka nr 66 

− dofinansowanie przez Powiat Malborski  zadania „ Kompostowanie etap II – najlepszy sposób na 

bioodpady” kwota 3.000 zł.  

− dochody własne Zespołu Szkół z tytułu wyżywienia 5.029 zł.  

Razem zwiększenia- 133.529 zł.  

Razem zmniejszenia – 0 zł.  

Dochody po zmianach  - 24.151.493,56  zł.    

2.Wydatki 

Zwiększenia: 

− zwiększenie środków o kwotę  60.000 zł. na  realizację zadania modernizacja drogi transportu 

rolnego w Ząbrowie ; na realizację zadania gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.000 zł.  

− zwiększenie wydatków na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z  

terenu gminy Stare Pole - edycja 2017 " - kwota 5.300 zł. w związku  z otrzymanym 

dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Gdańsku i przeniesienie między paragrafami naszego udziału w 

kwocie 5.000 zł. ( był paragraf  dotacyjny - 2830 ma być 4300 ) 
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− zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł.  na zadanie  „ Kompostowanie etap II – najlepszy 

sposób na bioodpady” 

− zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej 20.000 zł.  

− zwiększenie dofinansowania dla Policji o kwotę 1.000 zł.  

− zabezpieczenie udziału własnego  na  realizację projektu „Przystanek Leśny  Żuławy”  –  72.697 zł;    

      wartość projektu 199.880,65 zł. , wnioskowane dofinansowanie 127.184 zł.   

− zabezpieczenie wydatków na realizację projekt z udziałem środków unijnych – PSZOK Gminy 

Stare Pole – zwiększenie efektywności segregacji odpadów i proekologicznej świadomości 

mieszkańców – planowane wydatki w roku 2017 wynoszą  323.091 zł. ; w budżecie był 

zabezpieczony udział własny w kwocie  90.000 zł.  

− zwiększenie wydatków w Zespole Szkół – kwota 5.029 zł.  

− zwiększenie wydatków na remont dachu w Przedszkolu – 120.000 zł.  

− wniosek sołectwa Kaczynos w sprawie zmiany funduszu sołeckiego – kwota 3.236,47 zł.  

− przeniesienie między paragrafami środków z tytułu aktualizacji planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Królewo- 5.000 zł.  

Razem zwiększenia –  623.853,47 zł.   

Razem zmniejszenia – 103.236,47 zł.  

Wydatki po zmianach – 28.283.061,51 zł.    

3.Przychody  

− wolne środki z lat ubiegłych – 2.223.624,95 zł. 

− kredyt – 2.416.843 zł.  

Przychody po zmianach 4.640.467,95 zł.   

4.Rozchody 

Rozchody  508.900 zł. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
 

Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2017 r. została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 

 

Ad.21. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

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 XXIV/182/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 

 

Ad.22. Na zapytanie radnej L.Bulik odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, powiedział, że ul. Marynarki 

Wojennej  jest  drogą krajową nie gminną, w przyszłości ma być modernizowana wraz  z 

chodnikiem. Na pytanie sołtysa Z.Boćko, Wójt odpowiedział, że w Ząbrowie  drogi są 
wyremontowane, oświetlenie drogowe jest zrobione, autobus zapewniający komunikację jeździ, 

przystań nad Nogatem  jest na etapie przygotowań, a kanalizacja wsi Ząbrowo to największa 

inwestycja w gminie. Obecnie przygotowywany jest przetarg do ogłoszenia. Będzie natomiast 

remontowana ul. Grunwaldzka wraz z chodnikami, na remont ten Starostwo Powiatowe w Malborku 
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opracowuje dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej na odcinku około 500 m, 

zwrócił uwagę, że ulica Grunwaldzka niszczona jest przez wystawców sprzętu rolniczego na 

Targach, które organizuje PODR.  Następnie głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Starym Polu Pan Tadeusz Burdyński, pogratulował Wójtowi udzielonego  absolutorium. 

Odnośnie koszenia boiska w Ząbrowie powiedział, że nie dysponuje taką ilością pracowników i 

sprzętu by zapewnić wystarczającą ilość wykoszeń. Najlepiej byłoby powierzyć wykaszanie 

chętnemu mieszkańcowi Ząbrowa, tym bardziej, że sołectwo ma swoją kosiarkę. Malowanie 

elewacji świetlicy jest zaplanowane do wykonania.  

 

Ad.23. Głos zabrał Pan Wacław Kasprzykowski, Przedstawiciel PODR w Starym Polu, pogratulował 

Wójtowi Gminy udzielonego absolutorium. Następnie zwrócił się do rolników z apelem o 

stosowanie zabiegów ochroniarskich dla zbóż. 
Głos zabrał Pan Jerzy Korycki, który obecnie pełni funkcję Kierownika Posterunku Policji w Starym 

Polu. Zwrócił się do obecnych na sesji radnych i sołtysów o współpracę w rozwiązywaniu 

problemów mieszkańców Gminy Stare Pole.  

 

Ad.24. Protokół Nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy z dnia  08 maja 2017 r. został zatwierdzony 

jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. 

 

Ad.25.  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy   zamknął  obrady o 

godz. 1705. 

 
   
 

Sekretarz obrad:           Przewodniczący Rady  

    

Krzysztof Winiarski                     Jarosław Szturmowski 

 

 

 

 

Protokółowała: 

B.Stosik 

 


