
RO.0002.7.2017 

Protokół nr XXVII/17 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 28 grudnia 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. Przyjęcie   Wieloletniej   Prognozy    Finansowej    Gminy   Stare   Pole   na   lata:   2018  –  2028 

i uchwalenie budżetu Gminy na 2018 r.: 

1) wystąpienie Wójta Gminy; 

2) odczytanie uchwały nr 145/g272/F/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 

2028; (druk Nr 1) 

3) odczytanie uchwały nr 146/g272/P/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Stare Pole na  2018 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu; (druk Nr 2) 

4) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, 

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017.  

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

nieruchomości.  (druk Nr 3) 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego 

członkom Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym. (druk Nr 4) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy.  (druk Nr 5) 

13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

14. Komunikaty. 

15. Zatwierdzenie protokołu nr XXVI/17 z sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada  2017 r. 

16. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad.1. O godz. 1400  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył XXVII sesję 
Rady Gminy, która odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Starym Polu.  

Przywitał zaproszonych gości i wszystkich obecnych.  
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Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ustawowy skład rady – 15 

Obecnych – 14 

Nieobecnych – 1 (Pani Feliksa Lucyna Rojewska). 
 

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

Słowik. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy obecni 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 Pani Feliksa Lucyna Rojewska.  

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad.6.  Sołtys wsi Ząbrowo Pan Z.Boćko zadał pytania dotyczące zalewanych posesji przez wodę z 

niedrożnych rowów, oraz nielegalnego wysypiska śmieci wzdłuż Nogatu na wale p.powodziowym. 

Radny M.Słowik zadał pytanie dotyczące wycinki drzew na niebezpiecznym zakręcie drogi w 

Złotowie.  
 

Ad.7. Przyjęcie   Wieloletniej   Prognozy    Finansowej    Gminy   Stare   Pole   na   lata:   2018  –  

2028 i uchwalenie budżetu Gminy na 2018 r.: 

1) wystąpienie Wójta Gminy; 

2) odczytanie uchwały nr 145/g272/F/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stare 

Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028; (druk Nr 1) 

3) odczytanie uchwały nr 146/g272/P/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Stare Pole na  2018 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu; (druk Nr 2) 

4) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, 

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok. 
 

Głos zabrał Wójt Gminy, podkreślił, że jest to rekordowy budżet w historii Gminy.  Budżet gminy na 

2018 rok został przedstawiony radnym na posiedzeniach komisji, które odbyły się w dniu 28 

listopada 2017 roku. Dochody gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 25.605.564,37 zł. 

Wydatki na 2018 rok to kwota 32.072.377,55 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.466.813,18 

zł, zostanie pokryty w całości kredytem i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Wydatki w roku 

2018 obejmują wydatki bieżące w kwocie 18.400.604,42 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 

13.671.773,13 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się przede wszystkim: 

- budowę kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni 

ścieków,  

- termomodernizację budynku zespołu szkół i przedszkola,  

- remont dachu na budynku Przedszkola, 

- pomoc finansową dla powiatu na remont dróg na terenie  Gminy, 

- zabezpieczono środki  na realizację  kolejnych projektów,  na które gmina pozyskała 

dofinansowanie z  środków Unii Europejskiej – modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa 
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przystani kajakowej na rzece Nogat w msc. Janówka i Ząbrowo, doposażenie PSZOK-u, przystanek 

leśny Żuławy. 

Zaplanowano środki własne na uzbrojenie działek budowalnych w wysokości 184.000 zł, i na 

utwardzenie dróg kwotę 338.000 zł. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 

zabezpieczono środki w wysokości 258.299,80 zł. 

W budżecie znalazły się środki na zapewnienie dobrego funkcjonowania tak bliskiej mi oświaty, to 

kwota blisko 7 milionów złotych. Subwencja, którą otrzymujemy z budżetu Państwa jest 

niewystarczająca, i jak co roku Szkoła i Przedszkole w Starym Polu mają zapisane dodatkowe środki 

pozwalające nie tylko na bieżące utrzymanie, ale i na drobne inwestycje. Gmina Stare Pole zasługuje 

na dobrą ofertę kulturalną. Biblioteka, odpowiednio dofinansowany Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu sprawia, że każdy z mieszkańców, ten młodszy i ten w wieku dojrzałym znajdzie ciekawą 
imprezę lub zajęcia dla siebie. Dobrze działające placówki kulturalne i oświatowe w dużym stopniu 

pracują na dobry wizerunek naszej Gminy, który funkcjonuje w powszechnym obiegu. Dużą część 
budżetu, ponad 6,5 miliona złotych stanowią wydatki na szeroko pojętą Pomoc Społeczną i działania 

pro-rodzinne. Znajdują się tam środki na zasiłki stałe, stypendia i pomoc materialną dla uczniów, 

usługi opiekuńcze, pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej itd. Jest tam również zapisana 

kwota 3,1 miliona złotych na świadczenia wychowawcze (czyli 500 +), świadczenia rodzinne i 

wspieranie rodziny oraz funkcjonowanie żłobka. Jeśli Państwo Radni  poprzecie przedstawiony 

projekt budżetu znajdą się w nim również środki na dalsze funkcjonowanie tak ważnego funduszu 

sołeckiego, będą pieniądze dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Na sam koniec, jakby na deser, 

zapis w projekcie budżetu z którego wszyscy i ja i Państwo Radni i moi współpracownicy mogą być 
dumni – kwota 13.671,773 zł przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne. To głównie 

wydatki na realizację projektów unijnych. Drodzy Państwo rok 2018 i 2019 to ostatnie lata, gdzie 

samorządy mogą sięgać po takie środki. Te Gminy, które nie są przygotowane do absorpcji środków, 

nie mają na wkłady własne do projektów unijnych – zostaną w blokach startowych, nie będą się 
rozwijać. My potrafimy i możemy te możliwości wykorzystać !.  Gazeta Rzeczpospolita po raz 

kolejny opublikowała prestiżowy Ranking Samorządów. Miło poinformować, że Gmina Stare Pole 

zajęła 20 miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich w kategorii "Europejski Samorząd". W rankingu 

oceniano samorządy przez pryzmat środków pozyskiwanych z funduszy unijnych. Brano pod uwagę: 
łączną wartość umów o dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość wykazanych 

w budżecie dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i liczbę projektów 

skierowanych do realizacji. Jestem przekonany, że w roku przyszłym, biorąc pod uwagę ilość 
realizowanych projektów jeszcze poprawimy to miejsce! Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że bez konieczności zaciągnięcia kredytu nie wykonalibyśmy wielu ww. zadań, nie byłoby możliwe 

spełnienie postulatów Państwa radnych i mieszkańców naszej Gminy. A mimo to, poziom zadłużenia 

jest na niebudzącym obaw poziomie. Opracowany projekt budżetu na 2018 rok  jak również 
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028 uzyskały pozytywne opinie Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Budżet pozwoli na realizację zaplanowanych zadań w 

związku z tym proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.  Mogę zapewnić, że budżet jest 

skonstruowany bardzo bezpiecznie. Wpływy szacowane są bardzo ostrożnie (np. nie ma 

zaplanowanego zwrotu podatku VAT), a wydatki w pełnie zabezpieczają sprawne funkcjonowanie 

naszej Gminy. Dlatego wnoszę o uchwalenie przedstawionego Wysokiej Radzie projektu budżetu. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski odczytał uchwałę nr145/g272/F/V/17 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2017 r. w 

sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028;  (uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu). 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura  odczytał uchwałę nr 146/g272/P/V/17 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2017 r. w 
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sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na  2018 rok oraz możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu.  (uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu). 
 

W imieniu Przewodniczącej  Komisji Edukacji i Spraw Społecznych głos zabrała radna Pani Lilla 

Bulik, poinformowała, że komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2018-2028. 

Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert 

poinformował, że komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2018-2028. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski  poinformował, że komisja 

jednogłośnie przyjęła budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028. 
 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Szturmowski. 

Powiedział, że jest to ostatni już budżet uchwalany przez radę w obecnym składzie, jest to budżet 

specyficzny bowiem rekordowy w historii naszej Gminy. Wyraził nadzieję, że zadania obciążające  

budżet nie zagrożą płynności finansowej Gminy. Rada Gminy będzie stać na straży gospodarnego 

wydawania pieniędzy. W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 została podjęta 

jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. ( 14  za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2018 rok. 

Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni  radni. ( 14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Wójt Gminy podziękował radnym za prace przy tworzeniu budżetu na rok 2018  oraz jego przyjęcie.  
 

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

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 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 XXVII/206/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni  radni. ( 14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

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

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.  

Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania 
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wydatku ujętego w wykazie. W związku z  powyższym wnioskuje się   
o ustalenie powyższych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 

Powyższa zmiana spowodowana jest niedotrzymaniem terminów realizacji zadań przez 

wykonawców – trudności w uzyskaniu opinii i pozwoleń jak również wystąpieniem robót 

dodatkowych. Gmina posiada środki w budżecie na ww. zadania. Ostateczny termin wykonania i 

rozliczenia ww. zadań to 30 czerwiec 2018 r. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
 

Uchwała Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 

została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni  radni. ( 14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 

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

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości.  

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 XXVII/208/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości  

została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni  radni. ( 14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

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

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczej Straży 

Pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.  

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 XXVII/208/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczej 

Straży Pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym  

została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni  radni. ( 14 za)  

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

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

sprawie zatwierdzenia planów pracy.  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 XXVII/209/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy została podjęta jednogłośnie. 

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni  radni. ( 14 za).  
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Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Ad.13. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Szczypior. Raz jeszcze podziękował radnym za 

uchwalenie budżetu na rok 2018, wyraził nadzieję na dalszą  współpracę dla dobra mieszkańców 

naszej gminy. Sygnalizacja świetlna, która została zamontowana na przejściu dla pieszych przy ul. 

Marynarki Wojennej zostanie uruchomiona po podłączeniu energii elektrycznej. Poinformował, że 

czeka nas w przyszłym roku wiele inwestycji.   

Udzielił odpowiedzi na pytania sołtysa wsi Złotowo Pana Z.Boćko. Każdy właściciel obowiązany 

jest utrzymywać rowy w czystości. Merytorycznie czuwa nad tym Starosta. Spółka Wodna nie 

posiada środków, by prace udrożnienia przepustów były wykonane.  

O sytuacji podtapiania powiadomione są  wszystkie służby oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego przy Starostwie Powiatowym w Malborku.  Wielu rolników udrażnia rowy we własnym 

zakresie. Po nowym roku powstanie nowa instytucja, która przejmie część kompetencji w  zakresie  

udrażniania rowów. Odnośnie nielegalnego „wysypiska śmieci” policja prowadzi działania 

operacyjne w celu wykrycia sprawców. Część „wysypiska” znajduje się na terenach Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Następnie Wójt odczytał podziękowania złożone radnym i sołtysom, długoletnich pracownic Urzędu 

Gminy Stare Pole Pani Wandy Łapacz i Pani Grażyny Borkowskiej, które odeszły na emeryturę. 
Odnośnie wycinki drzew na niebezpiecznym zakręci drogi w Złotowie, głos zabrała radna 

powiatowa Pani J.Szczypior. Ponieważ nie ma możliwości postawienia barierek ochronnych, Zarząd 

Dróg Powiatowych przeprowadzi w tym miejscu wycinkę drzew. 
 

Ad.14. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad.15. Protokół Nr XXVI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole  z dnia  29 listopada 2017 r. został 

zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 

Ad.16.  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy   zamknął  obrady  

o godz. 1520. 

 
   
 

Sekretarz obrad:        Przewodniczący Rady  

    

Mateusz Słowik                   Jarosław Szturmowski 

 

 

 

 

 

Protokółowała: B.Stosik 


















