
RO.0002.5.2018 

Protokół nr XXXII/18 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 29 sierpnia  2018 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 zawarcie przez Gminę Stare Pole Umowy 

utworzenia Klastra Energetycznego Malbork – Żuławy.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Stare Pole.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole oraz przekazania 

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

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

nieruchomości.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo.  

12.Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej 

przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

16. Komunikaty. 

17. Zatwierdzenie protokołu nr XXXI/18 z sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2018 r. 

18. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1. O godz. 1500  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył XXXII 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 – 13 

Nieobecnych usprawiedliwionych  – 2 (Pani Feliksa Lucyna Rojewska; Pani Katarzyna Jurkowska)   
 

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

Iwaniuka. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
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Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław 

Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Mączkowski, Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Wojciech Richert, w imieniu Przewodniczącej  

Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Lilla Bulik.  

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Ad.5. Głos zabrał sołtys wsi Ząbrowo Pan Zbysław Boćko. Zwrócił się do Radnej Powiatowej Pani 

Jolanty Szczypior z zapytaniem dotyczącym  melioracji odcinka drogi w Ząbrowie. 
 

Ad.6.  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  skierował zapytanie do Wójta 

Gminy w sprawie remontu drogi Powiatowej Ząbrowo-Kaczynos. 

Ad.7. Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski. 

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/238/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Pole Umowy utworzenia Klastra 

Energetycznego Malbork – Żuławy została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
  
Ad.8. Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski. 

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare 

Pole została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

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

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole oraz przekazania do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

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

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/241/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

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

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/241/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

geodezyjnego Ząbrowo została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad.12. Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski. 

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego 

została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Ad.13 . Głos  zabrała Pani Agnieszka Michalska Rojek Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany 

budżetu. 

1.Dochody: 

- dochody GOPS z tytułu zwrotu środków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Malborku  

przekazanych w 2017 roku a zwróconych w 2018 roku  – 7.000  zł (dotyczy realizacji projektu 

Mobilny i aktywny kapitał ludzki …) 

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  -20.000 zł. 

- dochody Szkoły Podstawowej w Starym Polu z tytułu odpłatności za wyżywienie– 4.886 zł.  

Razem zwiększenia dochodów –  31.886 zł.  

Dochody po zmianach  -   27.058.440,82 zł.   

2.Wydatki: 

- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont dachu na budynku 

Przedszkola  ( wzrost wartości robót po przetargach ) – kwota 86.000 zł.  

- wprowadzenie nowego zadania – OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w 

gminie Lichnowy i Stare Pole – projekt na który gmina Stare Pole uzyskała dofinansowanie  

z środków Unii Europejskiej. Projekt partnerski. Liderem projektu jest Gmina Lichnowy. Wartość 
prac do wykonania na terenie gminy 3.218.560,50 zł, otrzymane dofinansowanie tj. 85 % kosztów 

kwalifikowanych – 2.503.267,87 zł, czas realizacji  1.10.2018-31.08.2020 r. W roku 2018 zakłada 

się wydatki w kwocie 14.100 zł. 

- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury – GOKiS  – kwota 20.000 zł.  

- przeniesienie kwoty 20.000 zł. z pozycji dotyczącej dotacji na prace konserwatorskie przy 

zabytkach ( brak wniosków o dofinansowanie ) i wprowadzenie nowej pozycji w wykazie zadań 
inwestycyjnych – remont podcienia zabytkowego domu mieszkalnego w msc.Klecie – opracowanie 

dokumentacji technicznej – kwota 22.400 zł.  

- zwiększenie wydatków  o kwotę 7.000 zł. w planie finansowych GOPS – realizacja projektu  

„ Mobilny i aktywny kapitał ludzki … „ 

- zwiększenie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej o kwotę 4.886 zł,  

z przeznaczeniem na naprawę serwera ,   

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Malborskiego – objęcie udziałów w Spółce Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku w 

związku z zakupem aparatu do tomografii optycznej . 

- zwiększenie wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego „Rowerem bez granic ….” – budowa 

ścieżki rowerowej Krzyżanowo - Złotowo – kwota 8.500 zł. – zaktualizowanie dokumentacji 

technicznej na ostatnim odcinku z uwagi na brak zgody jednego z właścicieli na prowadzenie prac na 

jego działce  

- zmniejszenie środków z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 

2018 rok do kwoty  69.000 zł. ( zmniejszenie o kwotę 121.000 zł.  )  

- zmiany w wydatkach z tytułu funduszu sołeckiego : sołectwo Kławki  - wniosek o zmianę 
przeznaczenia środków  

Razem zwiększenia –  175.520,10 zł.  

Razem zmniejszenia – 143.634,10 zł.   

Wydatki po zmianach – 33.965.166  zł.    
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3. Przychody –   7.477.625,18  zł.  ( w tym kredyt – 6.650.000 zł. ( bez zmian ) i  nadwyżka z lat 

ubiegłych  – 827.625,18  zł.  

4.  Rozchody –  570.900 zł. ( bez zmian) . 
 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia  2018 r.    w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na rok 2018 została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

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

Powiedział, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Uchwała nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 została podjęta jednogłośnie – 13 za.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Ad.15.  W sprawie naprawy drogi powiatowej Ząbrowo-Kaczynos, położonej na terenie Gminy 

Stare Pole głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Szczypior. Powiedział, że z informacji, które uzyskał 

od Starosty Powiatu Malborskiego wynika, że w  chwili obecnej nie ma wykonawcy, który mógłby 

przystąpić do prac. Naprawa drogi jest  bardzo ważna i Gmina będzie starać się o jak najszybsze 

przywrócenie jej do stanu używania. Na zapytanie w sprawie melioracji odpowiedzi udzieliła radna 

Powiatowa Pani Jolanta Szczypior. Powiedziała, że problem jest znany Staroście Malborskiemu, 

jeżeli nie uda się pozyskać środków finansowych na meliorację w tym roku, będzie wnioskować  
o ujęcie tego zadania w budżecie przyszłorocznym. Dodatkowo głos w tej sprawie zabrał Radny 

Powiatowy Pan Włodzimierz Załucki i  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski.  

W temacie melioracji głos zabrał również Wójt Gminy Pan Marek Szczypior,   powiedział, że jako 

Gmina będziemy się starali w miarę możliwości, udrożnić wszystkie rowy, które wymagają 
czyszczenia.    

Nikt więcej nie zabierał głosu.  
 

Ad.16. Głos zabrał   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan Tadeusz Burdyński. Zaprosił 

wszystkich na Dożynki Gminne, które odbędą się  w dniu 1 września. Poinformował  

o organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu imprezach i zaprosił wszystkich 

chętnych do aktywnego uczestnictwa. 
 

Ad.13. Protokół Nr XXXI/18 z sesji Rady Gminy Stare Pole  z dnia  30 maja 2018 r. został 

zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. 

 

Ad.14.  Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy   zamknął  obrady  

o godz. 1550. 

 

 

 

Sekretarz obrad:      Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Iwaniuk 

 

           Jarosław Szturmowski 

 

 

Protokółowała: B.Stosik 

 


