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RO.0002.6.2017 

Protokół nr XXVI/17 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 29 listopada 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 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Pole 

na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie  rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Pole.  

10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  

11. Podjęcie   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

stanowiących  własność Gminy Stare Pole.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych  PWiK w Malborku Sp. z o.o. na lata 2018-2020.  

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym 

Polu.  

16. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020.  

17. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

18. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.  

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

20. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

21. Komunikaty. 

22. Zatwierdzenie protokołu nr XXV/17 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 13  września  2017 r. 

23. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad.1. O godz. 1500  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura otworzył XXVI sesję 
Rady Gminy, która odbyła się w sali narad 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 – 14 
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Nieobecnych – 1 (Pan Jarosław Szturmowski). 
 

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

Mączkowskiego. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  
 

Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz 

Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert, 

Przewodnicząca  Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa Lucyna Rojewska.  

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad.6.  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ireneusz Dziura zwrócił się zapytaniem do Wójta czy 

został przygotowany na sesję projekt uchwały w sprawie zmiany stawki podatku od nieruchomości 

na rok 2018, zgodnie z wnioskiem ośmiu radnych złożonym do Wójta w dniu 29.11.2017 r.  

Sołtys wsi Ząbrowo Pan Z.Boćko zadał pytanie dotyczące zalewanych przez wodę posesji, a sołtys 

wsi Klecie Pan J.Sadczuk zapytał o remont domu podcieniowego w Kleciu. 
 

Ad.7. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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 XXVI/191/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 listopada w sprawie 

Uchwalenia  Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Pole na lata 2017 – 2020  

z perspektywą do 2024 została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

Ad.8. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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 XXVI/192/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 

Ad.9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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   XXVI/193/2017   Rady   Gminy   Stare   Pole   z   dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Pole została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Ad.10. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura zwrócił się do pracownika 

przygotowującego projekt uchwały o zabranie głosu. Pani A.Droździel powiedziała, że wymieniona 
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w uchwale działka ewidencyjna nr 23/10 położona w Kaczynosie w chwili obecnej wykorzystywana 

jest na cele rolne. Właścicielami nieruchomości są osoby fizyczne. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych 

Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Gmina Stare Pole, nieruchomość położona w miejscowości 

Kaczynos oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23/10 znajduje się na terenie 

oznaczonym symbolami B.2U/MN – teren przeznaczony pod funkcję usługowo – mieszkalną. 
Nabycie nieruchomości nastąpi w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Kaczynos, którzy chcą 
przeznaczyć powyższą nieruchomość na boisko. Środki na zakup nieruchomości pochodzić będą  
z funduszu sołeckiego, tj. 11 263,53 zł brutto. Kwota ta obejmuje koszty przeprowadzenia wyceny 

nieruchomości, cenę nieruchomości, koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (wypisy, 

wyrysy, odpisy z ksiąg wieczystych) oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego wraz z kosztami 

sądowymi. 

W związku z powyższym prosi się Radę o podjęci e powyższej uchwały. 

Do przedstawionej uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała   Nr   XXVI/194/2017    Rady   Gminy   Stare   Pole   z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

1 radny (M.Iwaniuk)  nie  brał  udziału  w   głosowaniu  na   podstawie  art.25a  ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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   XXVI/195/2017  Rady   Gminy   Stare  Pole   z dnia 29   listopada   2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących  własność 
Gminy Stare Pole została podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych. 

Przeciw podjęciu uchwały głosowało 5 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

Ad.12. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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   XXVI/196/2017   Rady   Gminy   Stare   Pole   z  dnia  29  listopada  2017  r.  

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12  radnych. 

Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Ad.13. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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   XXVI/197/2017    Rady   Gminy   Stare   Pole   z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14  radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
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W tym czasie Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia.  
 

Ad.14. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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   XXVI/198/2017  Rady   Gminy   Stare   Pole   z   dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych  PWiK w Malborku Sp. z o.o. na lata 2018-2020 została podjęta 

jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Ad.15. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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   XXVI/199/2017    Rady  Gminy  Stare   Pole   z   dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu została 

podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Ad.16. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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  XXVI/200/2017  Rady   Gminy  Stare  Pole   z  dnia   29  listopada  2017  r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 została 

podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Ad.17. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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 XXVI/201/2017  Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

W tym czasie Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 

Ad.18. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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. 
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Uchwała Nr XXVI/202/2017  Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Ad.19. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura 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: 

1.Dochody 

Zwiększenia : 

− podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 6.650 zł.  

− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.000 zł. 

− podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.000 zł.  

− wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.200 zł.  

− dochody własne Zespołu Szkół z tytułu wyżywienia 4.041 zł. 

− odsetki bankowe – 10.000 zł.  

− dochody własne Przedszkola z tytułu wyżywienia – 22.000 zł.  

− zwrot za uczęszczanie do  przedszkola dzieci nie będących mieszkańcami gminy– 5.000 zł.  

− dochody GOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – kwota 500 zł  

Razem zwiększenia- 81.391 zł.  

Razem zmniejszenia – 0 zł.  

Dochody po zmianach  - 25.528.243,73  zł.    

2.Wydatki 

− zwiększenie wydatków w Zespole Szkół – kwota 4.041 zł.  

− zwiększenie wydatków w Przedszkolu – 45.420 zł. 

− zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3.200 zł.  

− zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 500 zł. 

− zwiększenie o kwotę 23.230  zł. środków na zabezpieczenie podcienia w Kleciu  

− zwiększenie wydatków na odpłatność za uczęszczanie do przedszkoli w Malborku mieszkańców 

gminy Stare Pole – kwota 5.000 zł.  

− wniosek sołectwa Kaczynos , Kraszewo – Parwark , Złotowo w sprawie zmiany funduszu 

sołeckiego – kwota 33.263,53 zł.  

Razem zwiększenia –  114.654,53 zł.   

Razem zmniejszenia – 33.263,53 zł.  

Wydatki po zmianach – 27.228.808,68 zł.    

3.Przychody  

Przychody bez zmian – 2.209.464,95 zł.  

4.Rozchody 

Rozchody  bez zmian - 508.900 zł. 
 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała  Nr  XXVI/203/2017   Rady   Gminy  Stare  Pole   z  dnia  29  listopada  2017  r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.  została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Ad.20. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Szczypior. Powiedział, że podtopienia w miejscowości 

Ząbrowo spowodowane są wyjątkowo obfitymi opadami deszczu, w chwilach zagrożenia był na 

miejscu podtopień osobiście i podjął decyzję o udrożnieniu przepustów, nie bacząc na to czyją są 
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własnością. Powiadomione były również wszystkie służby oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego przy Starostwie Powiatowym w Malborku.  Ponieważ Spółka Wodna odcina się od prac 

melioracyjnych zostawiając to w gestii Starostwa, są prowadzone rozmowy ze Starostą,  by prace 

udrożnienia przepustów były wykonane. 

Odnośnie domu podcieniowego w Kleciu, Wójt powiedział, że na dzisiejszej sesji kwota na remont 

tego budynku zostanie podniesiona do ok.32.000,00 zł, a prace zostaną wykonane do końca miesiąca 

grudnia br.  

Odpowiadając na pytanie  dotyczące uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2018, Pan 

Wójt odczytał wniosek 8 radnych i opinie prawne uznające wniosek jako nieznajdujący oparcia  

w przepisach, a tym samym dla Wójta nie wiążący. 

Opinie te stanowią załącznik Nr 15 i 15 A do protokółu. 
 

Ad.21. Wójt Gminy,  Pan Marek Szczypior złożył oświadczenie. Powiedział, że przy konstruowaniu 

budżetu na rok 2018 uznał, że sytuacja finansowa Gminy, jest na tyle dobra by pomóc mieszkańcom 

i  nie podnosić podatków. Dlatego nie popiera wniosku podpisanego przez 8 radnych tj. Dariusza 

Maszkowskiego, Dariusza Drózdę, Wojciecha Richerta, Katarzynę Jurkowską, Danutę Grad, 

Ireneusza Dziurę, Alinę Krawczyk i Jarosława Szturmowskiego   o przygotowanie i wprowadzenie 

pod obrady dzisiejszej sesji uchwały w sprawie zmiany stawki podatku od nieruchomości na rok 

2018. Uważa, że jest to próba przeforsowania niekorzystnych dla mieszkańców podwyżek. Uczciwe 

i czytelne będzie, jeżeli radni, którzy są za podniesieniem stawek podatku sami przygotują projekt 

uchwały i podpiszą się pod nim. Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Ireneusz Dziura 

powiedział, że przyjmuje do wiadomości opinie prawne przedstawione przez Wójta, zwrócił się do 

radnych czy mają jakieś uwagi do przedstawionej sprawy. Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Obecny na posiedzeniu, kierownik Posterunku Policji w Starym Polu, Pan Jerzy Korycki  zwrócił się 
do  obecnych radnych i sołtysów, aby przypomnieli właścicielom budynków  

o obowiązku zamieszczania numerów posesji. Ułatwia to w znacznym stopniu identyfikację 
mieszkańców w razie interwencji. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan T.Burdyński wręczył radnym i sołtysom plan 

imprez do 10 lutego 2018 r.,  zachęcając do uczestnictwa.  
 

Ad.22. Protokół Nr XXV/17 z sesji Rady Gminy z dnia  13 września 2017 r. został zatwierdzony 

jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. 
 

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

o godz. 1620. 

 
   
 

 

Sekretarz obrad:        Przewodniczący Rady  

    

Janusz Mączkowski                   Jarosław Szturmowski 

 

 

 

 

 

Protokółowała: B.Stosik 


