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WSTĘP 
 

Raport o stanie Gminy Stare Pole opracowano na podstawie art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Został wprowadzony 

do regulacji ustrojowych samorządu ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) 

Celem raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 

Gminy Stare Pole. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania Gminy 

w 2018 roku.  

Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 

faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy Stare Pole. Raport zawiera analizę 

następujących obszarów działalności Gminy:  

▪ demografia,  

▪ finanse Gminy,  

▪ inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,  

▪ działalność gospodarcza,  

▪ warunki życia mieszkańców, w tym infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, drogi), 

gospodarka odpadami, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne,  

▪ zagospodarowanie przestrzenne,  

▪ oświata.  

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy Stare Pole i innych jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg dokumentów, będących 

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

1.1. Położenie i powierzchnia Gminy 

 

Gmina Stare Pole położona jest na terenie Żuław Wiślanych przy trasie kolejowej  

i drogowej Malbork – Elbląg.  
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Administracyjnie Gmina leży na terenie Powiatu Malborskiego 

 w województwie Pomorskim. Gmina obejmuje obszar 79,22 km2. Siedzibą Gminy jest 

miejscowość Stare Pole.  
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Odległości do wybranych aglomeracji miejskich: 

o Malbork – 12 km 

o Elbląg – 20 km 

o Tczew – 33 km 

o Kwidzyn – 50 km 

o Braniewo – 63 km 

o Gdańsk – 72 km 

o Olsztyn – 126 km 

o Warszawa – 280 km 

 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 

Na terenie Gminy organem wykonawczym jest Wójt Gminy Pan Marek Szczypior,  

a organem stanowiąco-kontrolnym Rada Gminy. W 2018 roku w wyniku wyborów samorządowych 

nastąpiła zmiana osobowa w składzie Rady Gminy. 
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Radni Gminy: 

 KADENCJA 2014-2018 KADENCJA 2018-2023 

1. Lilla Bulik Grażyna Borkowska  

2. Dariusz Drózda Ireneusz Dziura 

3. Ireneusz Dziura Elżbieta Grzybowska 

4. Danuta Grad Marek Iwaniuk 

5. Marek Iwaniuk Alina Krawczyk 

6. Katarzyna Jurkowska Jadwiga Moroniewicz 

7. Alina Krawczyk Lucyna Pilecka 

8. Dariusz Maszkowski Jolanta Plewa 

9. Janusz Mączkowski Feliksa Rojewska 

10. Wojciech Richert Barbara Sienkiewicz 

11. Feliksa Rojewska Mateusz Słowik 

12. Mateusz Słowik Jarosław Szturmowski 

13. Jarosław Szturmowski Krzysztof Witoś 

14. Krzysztof Trochowski Kazimierz Woś 

15. Krzysztof Winiarski Michał Zielski 

 

Gminne jednostki organizacyjne: 

 

Lp. NAZWA ADRES 
FORMA 

ORGANIZACYJNA 

1. 
Urząd Gminy  

Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 6  

82-220 Stare Pole 
jednostka budżetowa 

2. 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
ul. Marynarki Wojennej 6  

82-220 Stare Pole 
jednostka budżetowa 

3. Szkoła Podstawowa 
ul. Bema 6 

82-220 Stare Pole 
jednostka budżetowa 

4. 
Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 

ul. Marynarki Wojennej 1B 
82-220 Stare Pole 

samorządowa instytucja 
kultury 

5. 
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
ul. Marynarki Wojennej 1B 

82-220 Stare Pole 
samorządowa instytucja 

kultury 

6. Przedszkole 
ul. Marynarki Wojennej 22 

82-220 Stare Pole 
jednostka budżetowa 

7. Żłobek 
ul. Marynarki Wojennej 22 

82-220 Stare Pole 
jednostka budżetowa 
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1.3. Sołectwa 

 

Na terenie Gminy wyróżniamy 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: 

 SOŁECTWO MIEJSCOWOŚCI SOŁTYSI W 2018 ROKU 

1. Janówka Janówka Henryk Popowicz 

2. Kaczynos Kaczynos Dariusz Olejnik 

3. Kikojty Kikojty Mateusz Słowik 

4. Klecie Klecie Jarosław Sadczuk 

5. Kławki Kławki, Szaleniec Lucyna Pilecka 

6. Kraszewo  Kraszewo,  Parwark Magdalena Radomska 

7. Krzyżanowo Krzyżanowo Izabela Łapacz 

8. Królewo Królewo, Krasnołęka Anna Górniak 

9. Stare Pole Stare Pole, Kaczynos Kolonia Kazimierz Woś 

10. Szlagnowo Szlagnowo Małgorzata Tabor 

11. Ząbrowo Ząbrowo Zbysław Boćko 

12. Złotowo Złotowo Barbara Sienkiewicz 
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1.4. Partnerstwo międzygminne 

 

W ramach partnerstwa międzygminnego w 2018 roku funkcjonowały 4 porozumienia: 

1) Porozumienie o zawarciu partnerstwa z dnia 12 października 2016 r. pomiędzy Miastem 

Malbork, Miastem i Gminą Sztum i Gminą Stare Pole. Porozumienie zostało utworzone  

w celu realizacji projektu o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF 

Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”, który jest przedsięwzięciem wynegocjowanym  

w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Malbork – Sztum. 

2) Porozumienie o partnerstwie zawarte dnia 28 stycznia 2016 r. pomiędzy Miastem Malbork 

a Miastem i Gminą Sztum, Gminą Nowy Staw, Gminą Malbork, Gminą Stare Pole, Powiatem 

Malborskim, Powiatem Sztumskim. Porozumienie zawarto w celu wspólnej realizacji Projektu 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum pod nazwą „Poprawa efektywności 

energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław  

(wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Poddziałania 10.2.1 Efektywność 

energetyczna – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to przedsięwzięcie wynegocjowane w ramach 

Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Malbork – Sztum. 

3) Porozumienie w sprawie przygotowania projektu pn. „OZE – poprawą gospodarki 

niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” zawarte dnia 29 grudnia 2016 r. 

Celem porozumienia jest wspólne przygotowanie wniosku wraz z załącznikami pod nazwą 

„OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”, 

który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, 

Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. 

4) Porozumienie o partnerstwie zawarte w dniu 24 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Nowy Dwór 

Gdański a Gminą Stegna, Miastem Malbork, Gminą Stare Pole, Gminą Miłoradz, Gminą 

Nowy Staw na rzecz realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez 

Żuławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 
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1.5. Ludność i dynamika zmian 

 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Stare Pole, według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 r., na podstawie prowadzonego przez Gminę rejestru mieszkańców, kształtowała 

się następująco: 

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 
LICZBA MIESZKAŃCÓW 

STALI CZASOWI 

Janówka 74 1 

Kaczynos 400 5 

Kaczynos Kolonia 156 - 

Kikojty 54 - 

Klecie 65 3 

Kławki 119 - 

Krasnołęka 156 7 

Kraszewo 151 5 

Królewo 420 6 

Krzyżanowo 303 5 

Parwark 56 - 

Stare Pole 1804 17 

Szaleniec 76 - 

Szlagnowo 113 4 

Ząbrowo 388 5 

Złotowo 255 4 

RAZEM 4590 60 
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Sytuacja demograficzna – liczba mieszkańców Gminy z podziałem na wiek 
 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY LICZBA OSÓB 

KOBIETY 

Wiek 0-17 458 

Wiek 18-59 1 339 

Wiek 60 i więcej 531 

MĘŻCZYŹNI 

Wiek 0-17 486 

Wiek 18-64 1 549 

Wiek 65 i więcej 227 

 

 
Przyrost naturalny 
 

 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 51 61 46 46 

Zgony 35 39 51 41 

 

 

1.6.  Gospodarstwa rolne 

 

Gmina Stare Pole składa się z dwunastu sołectw, które są bogate w grunty rolne, 

szczególnie w grunty orne i w związku z tym w każdym z nich prowadzona jest działalność rolnicza. 

Wśród 266 gospodarstw rolnych większość prowadzona jest przez osoby fizyczne – są to 

indywidualne gospodarstwa rolne, a kilkanaście prowadzonych jest przez osoby prawne. 

Na terenie Gminy przeważają małe gospodarstwa rolne, jednak stopniowo następuje zmiana  

w strukturze wielkościowej gospodarstw, co uważane jest za zjawisko korzystne z punktu widzenia 

ekonomiki produkcji rolniczej. 
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Gospodarstwa w Gminie Stare Pole: 

Lp. SOŁECTWO 
POWIERZCHNIA Z GUS 

(ha) 
LICZBA GOSPODARSTW 

ROLNYCH 

1. Janówka 811,9053 16 

2. Kaczynos 377,672 1 

3. Kikojty 191,09 12 

4. Klecie 434,458 16 

5. Kławki  653,8232 19 

6. Kraszewo  455,33 2 

7. Królewo 1656,3005 54 

8. Krzyżanowo 327,1099 3 

9. Stare Pole 1161,1245 32 

10. Szlagnowo 211,3644 12 

11. Ząbrowo 1050,5695 65 

12. Złotowo 591,8564 34 

RAZEM 7922,6037 266 

 

 

1.7.  Podmioty gospodarcze 

 

Na dzień 01.01.2018 r. w Gminie Stare Pole funkcjonowało 361 podmiotów 

gospodarczych. Na dzień 31.12.2017 r. były to 352 podmioty (wg GUS). 
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Podmioty gospodarcze 

 

Ogółem 

(bez osób 

prowadzących 

gospodarstwa 

rolne 

indywidualne) 

W tym: 

p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 
p

ań
st

w
o

w
e spółki 

spółdzielnie 

osoby 

fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

razem 

w tym: 

handlowe 

cywilne 
razem 

w tym: 

akcyjne 
z 

o.o. 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 

352 0 35 17 0 15 17 4 264 

3
1
.1

2
.2

0
1
8
 

361 0 39 20 0 18 18 2 274 

 

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) liczba podmiotów w poszczególnych sekcjach 

kształtuje się następująco: 

1. Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo – 15, 

2. Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe – 59, 

3. Sekcja F – Budownictwo – 54, 

4. Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

wyłączając motocykle – 88, 

5. Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa – 29, 

6. Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  

– 8, 

7. Sekcja J – Informacja i komunikacja – 5, 

8. Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 4, 

9. Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 18, 

10. Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 18, 

11. Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  

– 6, 
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12. Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne – 5, 

13. Sekcja P – Edukacja – 6, 

14. Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 4, 

15. Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 15, 

16. Sekcja S – Pozostała działalność usługowa – 27.  

W roku 2018 w ramach prowadzonej przez Wójta Gminy Stare Pole obsługi Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowano: 

▪ 30 wniosków o wpis do ewidencji, 

▪ 24 wnioski o zakończenie działalności, 

▪ 120 wniosków o dokonanie zmian we wpisach, 

▪ 22 wnioski o zawieszenie działalności, 

▪ 10 wniosków o wznowienie działalności złożonych przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość dokonywania 

czynności w CEIDG za pośrednictwem Urzędu Gminy lub samodzielnie – przy użyciu profilu 

zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu. 

 

1.8.  Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy 

 

Organizacje pozarządowe są istotnym podmiotem funkcjonowania państwa 

demokratycznego. Poprzez realizację swoich zadań statutowych przyczyniają się do poprawy 

poziomu wielu sfer życia mieszkańców. Na terenie Gminy Stare Pole prężnie działa na rzecz 

mieszkańców wiele organizacji pozarządowych, a w szczególności: 

➢ Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy „Błękitni” Stare Pole, 

➢ Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole w Starym Polu”, 

➢ Polski Związek Wędkarski Okręg Elbląg Koło Stare Pole, 

➢ Stowarzyszenie Klub Sportowy „ORZEŁ Ząbrowo”, 

➢ Stowarzyszenie „Kobiet Żuławskich Złotowianki”, 

➢ Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja”, 

➢ Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich Szlagnowo, 

➢ Stowarzyszenie na rzecz Mieszkańców „Aktywni Stare Pole”, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbrowie, 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Polu. 
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Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na rocznym planie 

współpracy, którego obowiązek uchwalania na Radę Gminy nakłada ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Gminy Stare Pole uchwałą nr XXVI/192/2017 przyjęła 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Głównym celem programu było pobudzanie 

aktywności mieszkańców Gminy Stare Pole poprzez działania stałe (cykliczne) prowadzone w ciągu 

roku. Współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy. W ramach współpracy finansowej 

zostały zlecone organizacjom pozarządowym realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na ich finansowanie lub współfinansowanie. W budżecie Gminy na 2018 r. zostały 

zabezpieczone na powyższy cel środki finansowe w kwocie 111.000,00 zł. W wyniku otwartego 

konkursu ofert udzielono dotacji 7 organizacjom pozarządowym w kwocie 108.250,00 zł  

na realizację zadań z następujących obszarów: 

o wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (4 organizacje), 

o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (2 organizacje), 

o promocja i organizacja wolontariatu (1 organizacja). 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała w głównej mierze na wpieraniu 

organizacji pozarządowych. Szczegółowy opis realizacji programu został zawarty w „Sprawozdaniu 

z realizacji programu współpracy Gminy Stare Pole z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie za rok 2018”. 
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2. 2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

 

2.1. Wysokość budżetu 

 

Wysokość planowanego budżetu wg stanu na 01.01.2018 r.: 

1. Dochody 25.605.564,37 

2. Wydatki 32.072.377,55 

3. Przychody 6.977.713,18 

4. Rozchody 510.900,00 

5. Deficyt budżetu 6.466.813,18 

 

Wysokość planowanego budżetu wg stanu na 31.12.2018 r.: 

1. Dochody 28.519.350,23 

2. Wydatki 32.297.350,23 

3. Przychody 4.348.900,00 

4. Rozchody 570.900,00 

5. Deficyt budżetu 3.778.000,00 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 37,42 %: 

Wykonanie dochodów ogółem 28.519.350,23 

Wykonanie dochodów własnych 10.672.868,12 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 38,92 %: 

Wykonanie wydatków ogółem 31.360.353,60 

Wykonanie wydatków majątkowych 12.205.012,21 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT ): 

Plan dochodów 28.519.350,23 

Wykonanie ogółem  28.446.945,34 

PIT 2.513.161,00 

CIT 118.164,59 
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Wykonanie wydatków: 

Plan wydatków 32.297.350,23 

Wykonanie ogółem 31.360.353,60 

 

Wynik budżetu: 

Planowany wynik – Deficyt -3.778.000,00 

Wykonany wynik -  Deficyt -2.913.408,26 

 

Dochody majątkowe: 

Plan dochodów majątkowych  5.445.279,72 

Wykonanie dochodów majątkowych 5.398.319,40 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 99,24 %: 

Plan wydatków majątkowych 12.298.886,15 

Wykonanie wydatków majątkowych 12.205.012,21 

 

Udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach Gminy – 0,82 %: 

Wykonanie wydatków ogółem 31.360.353,60 

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 256.745,41 

 

 

2.2. Poziom zadłużenia 

 

Poziom zadłużenia wg  stanu na 31 grudnia 2018 roku  - 4.150.000  zł. co stanowi 14,59 % 

zrealizowanych dochodów ogółem. Struktura zadłużenia przedstawia się następująco: 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Waluta 

Typ 

długu 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota wg 

umowy 

Kwota 

pozostałego 

zadłużenia 

Data 

całkowitej 

spłaty 

1. Bank PLN kredyt 05.09.2012 1.700.000 500.000 30.06.2021 

2. Bank PLN kredyt 27.10.2014 1.300.000 650.000 31.12.2022 

3. Bank PLN kredyt 23.07.2018 6.650.000 
po aneksie 
3.000.000 

3.000.000 30.06.2028 

RAZEM 4.150.000  
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2.3. Zaległości podatkowe podatników 

 

Zgodnie z sprawozdaniem Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych stan 

zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności Gminy na koniec 2018 roku wyniósł 

1.587.826,83 zł i dotyczy: 

 

Lp. RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 
KWOTA 

ZOBOWIĄZANIA 

1. Użytkowanie wieczyste 587,60 

2. Dochody z najmu i dzierżawy UG 8.786,87 

3. Sprzedaż mienia na raty 12.953,02 

4. Ogrzewanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym 335,66 

5. Karta podatkowa – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 2.879,00 

6. Podatek od nieruchomości osoby prawne 4.206,51 

7. Podatek od środków transportowych osoby prawne 38.302,00 

8. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 379.397,54 

9. Podatek rolny osoby fizyczne 62.283,83 

10. Podatek leśny osoby fizyczne 276,02 

11. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 31.720,95 

12. Opłata od posiadania psów 90,00 

13. Podatek od czynności cywilnoprawych  1.107,02 

14. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85,82 

15. Opłata za zajęcie pasa drogowego 463,72 

16. Odpłatność za korzystanie z przedszkola  3.235,72 

17. Zwroty zasiłków udzielonych przez GOPS 5.417.62 

18. Fundusz i zaliczka alimentacyjna 904.823,22 

19. Opłata za śmieci 120.803,71 

20. Opłata za ścieki  10.071,00 

 RAZEM 1.587.826,23 
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3. 3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

 

3.1. Zadania inwestycyjne 

 

Lp. NAZWA ZADANIA 
RODZAJ 

ZAMÓWIENIA 
TRYB 

1. Remont drogi dz. nr 619/1 obręb Stare Pole. roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 

2. 

Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych na działce   

nr 33 obr. Stare Pole, w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj”, w ramach  projektu pn.: „PSZOK 

Gminy Stare Pole - zwiększenie efektywności 

segregacji odpadów i pro-ekologicznej 

świadomości mieszkańców” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 

- Gospodarka odpadami współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach umowy  

o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-

0008/16-00 z dnia 07.06.2017 r. 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 

3. 
Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego  

na budynku przedszkola w Starym Polu. 
roboty budowlane 

przetarg 

nieograniczony 

4. Remont drogi ul. Reja w Starym Polu. roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 

5. 

Remont drogi gminnej dz. 120 m. Królewo gm. 

Stare Pole - Przebudowa drogi transportu 

rolnego na terenie Gminy Stare Pole 

dz. 115/3 m. Królewo . 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 

6. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz 

z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni 

ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej  

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
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w aglomeracji Stare Pole, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  

Część 2: Modernizacja gminnej oczyszczalni 

ścieków w aglomeracji Stare Pole. 

7. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz  

z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni  

ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej  

w aglomeracji Stare Pole, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

Część 3 Uszczelnienie istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w aglomeracji Stare Pole  

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 

8. 

Usługi w zakresie odbierania  

i zagospodarowywania odpadów komunalnych 

ze wszystkich nieruchomości w granicach 

administracyjnych Gminy Stare Pole oraz 

gminnego PSZOK w okresie 01.01.2019-

31.12.2019. 

usługi 
przetarg 

nieograniczony 

9. 

Zakup ciągnika z osprzętem w ramach projektu 

pn.: „PSZOK Gminy Stare Pole - zwiększenie 

efektywności segregacji odpadów i pro-

ekologicznej świadomości mieszkańców” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
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- Gospodarka odpadami współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach umowy 

o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22-

0008/16-00 z dn. 07.06.2017. 

10. 

„Poprawa efektywności energetycznej na terenie 

MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”  

Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 

Redukcja emisji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020. 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 

11. 

Wykonanie termomodernizacji obiektów  

w ramach projektu: „Poprawa efektywności 

energetycznej w obiektach użytecznosci 

publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz  

z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)  

w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Energia, 

Działania 10.2 Efektywność energetyczna, 

poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – 

wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w zakresie części: Termomodernizacja budynku 

Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki 

Wojennej 22. 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 

12. 

Wykonanie termomodernizacji obiektów  

w ramach projektu: „Poprawa efektywności 

energetycznej w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz  

z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)  

w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Energia, 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
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Działania 10.2 Efektywność energetyczna, 

poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – 

wsparcie dotacyjne, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w zakresie części: 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  

w Starym Polu przy ul. Gen. Józefa Bema 6. 

13. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2933G 

Ząbrowo - Stare Pole ul. Grunwaldzka,  

przebudowa drogi powiatowej nr 2907G 

Królewo – Kławki – Krzyżanowo. 

roboty budowlane 

pomoc 

finansowa dla 

powiatu 
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Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
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Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Starym Polu 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie  
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Poprawa efektywności gminnej oczyszczalni  ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej  

w aglomeracji Stare Pole 
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Poprawa efektywności energetycznej - oświetlenie uliczne 
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Termomodernizacja budynku przedszkola w Starym Polu 
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Termomodernizacja budynku szkoły w Starym Polu 
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Przebudowa drogi powiatowej, Stare Pole ul. Grunwaldzka 

 

 

 

3.2. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu Gminy 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 38,92 %: 

Wykonanie wydatków ogółem 31.360.353,60 

Wykonanie wydatków majątkowych 12.205.012,21 



 

 

 

32 

 

Raport o stanie Gminy Stare Pole za 2018 rok 

4. ZADANIA REMONTOWE ZREALIZOWANE W SOŁECTWACH 
 

4.1. Remonty dróg 

 

❖ Remont drogi na ul. Reja w Starym Polu – utwardzenie poprzez ułożenie płyt 

drogowych  

 ODCINEK WARTOŚĆ WYKONAWCA 

przetarg 

nieograniczony 

 

120 m 114 114,25 zł Zakład Robót Melioracyjnych  

i Drogowych Marian Buć 

ul. Krótka 1 82-220 Stare Pole 

 

 

❖ Przebudowa drogi transportu rolnego w Królewie (dz. nr ewid. 115/3) – ułożenie płyt 

drogowych  

 ODCINEK WARTOŚĆ WYKONAWCA 

przetarg 

nieograniczony 

 

210 m 63 246,90 zł Zakład Robót Melioracyjnych  

i Drogowych Marian Buć 

ul. Krótka 1 82-220 Stare Pole 

 

 

❖ Remont drogi w Starym Polu (dz. nr ewid. 619/1) (koło Przedszkola w Starym Polu) 

– wyłożenie kostką brukową  

 ODCINEK WARTOŚĆ WYKONAWCA 

przetarg 

nieograniczony 

 

57 m 154 980,00 zł TECH-BUD Zakład Usługowo -  

Budowlany Rafał Kamiński 

ul. Jana Pawła II 28 

82-220 Stare Pole 
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❖ Remont drogi gminnej dz. 120 m. Królewo gm. Stare Pole – ułożenie płyt drogowych  

 ODCINEK WARTOŚĆ WYKONAWCA 

przetarg 

nieograniczony 

 

720 m  166 250,61 zł Zakład Robót Melioracyjnych  

i Drogowych Marian Buć  

ul. Krótka 1 82-220 Stare Pole  

 

 

4.2. Fundusz sołecki 

 

Udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach Gminy – 0,82 %: 

Wykonanie wydatków ogółem 31.360.353,60 

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 256.745,41 

 

Szczegółowe omówienie zadań zrealizowanych przez sołectwa zostało przedstawione  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
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5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE 

 

5.1. Infrastruktura techniczna 

 

Infrastruktura drogowa 

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Stare Pole: 

- drogi krajowe: ok. 10,2 km 

- drogi wojewódzkie: 0 km 

- drogi powiatowe: ok. 56,09 km 

- drogi gminne: ok. 10,613 km 

- drogi wewnętrzne: ok. 127,021 km 

 

Infrastruktura kolejowa 

Przez teren Gminy Stare Pole przebiega linia kolejowa nr 204 (zaznaczona na mapie 

pogrubionym kolorem różowym), łącząca Malbork ze stacją Braniewo przez Elbląg. Położona  

w granicach dwóch województw: pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego. 

 

*źródło: Ogólnopolska Baza Kolejowa, 

https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=d29&id=183 

 

https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=d29&id=183
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Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Pole wynosi 75550,00 m, 

natomiast kanalizacji sanitarnej 51548,14 m, w tym: sieć grawitacyjna  

o dł. 23066,13 m oraz sieć tłoczna o dł. 28482,01 m. Przepompowni na terenie Gminy jest 46 szt., 

oczyszczalni ścieków 2 szt. 

 
5.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną Gminy jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Pole, które 

zostało przyjęte przez Radę Gminy Stare Pole w dniu 17 sierpnia 2010 r. – uchwała  

nr XXXVI/254/2010. 

*źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stare Pole, 

www.starepole.pl 

 

 

http://www.starepole.pl/
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę planowania 

przestrzennego w Gminie. Gmina Stare Pole zajmuje powierzchnię 7922,6037 ha, z czego planami 

jest objęte 3599,41 ha, które stanowią 45,15% obszaru administracyjnego Gminy. Obowiązuje  

6 miejscowych planów lub ich zmian, 4 z nich powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe 2 plany zostały sporządzone 

i uchwalone po roku 1994 na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu przestrzennym, 

lecz przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy z 2003 roku. 

 

*źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stare Pole, 

www.starepole.pl 

 

  

http://www.starepole.pl/
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy 

Stare Pole (stan na 31.12.2018 r.): 

Nr 
porządkowy 

Nazwa planu Pełna nazwa uchwały 
Publikacja 

planu 
Powierzchnia 

planu 

1. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

wsi Stare Pole  

i Krzyżanowo  

w gminie Stare Pole 

Uchwała nr 

XXVIII/213/2002 z dnia 

7 października 2002 r.  

w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi 

Stare Pole i Krzyżanowo  

w gminie Stare Pole 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Pomorskiego  

z dnia 

19.02.2003 r. 

Nr 25 poz. 263 

464,34 ha 

2. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

wsi Królewo  

w gminie Stare Pole 

Uchwała nr 

XXVIII/214/2002 z dnia 

7 października 2002 r.  

w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi 

Królewo w gminie Stare 

Pole  

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Pomorskiego 

 z dnia 

19.02.2003 r. 

Nr 26 poz. 264 

292,64 ha 

3. 

Zmiana 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

wsi Stare Pole  

i Krzyżanowo  

w gminie Stare Pole 

Uchwała nr XX/144/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi 

Stare Pole i Krzyżanowo  

w gminie Stare Pole 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Pomorskiego  

z dnia 

02.03.2009 r. 

Nr 30 poz. 598 

36,93 ha 

4. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

dla obrębu 

geodezyjnego 

Ząbrowo 

Uchwała nr III/11/2010  

z dnia 28 grudnia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania dla 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Pomorskiego  

z dnia 

10.05.2011 r. 

1046,98 ha 
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obrębu geodezyjnego 

Ząbrowo 

Nr 52 poz. 

1213 

5. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębów 

geodezyjnych 

Janówka, Kaczynos, 

Kaczynos Kolonia, 

gmina Stare Pole 

Uchwała nr V/30/2011 

Rady Gminy Stare Pole 

 z dnia 15 marca 2011 r.  

w sprawie: miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębów geodezyjnych 

Janówka, Kaczynos, 

Kaczynos Kolonia, gmina 

Stare Pole 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Pomorskiego 

z dnia 

15.06.2011 r. 

Nr 71 poz. 

1520 

1694,71 ha 

6. 

Miejscowy plan  

zagospodarowania 

przestrzennego 

terenów w 

obrębach Szaleniec, 

Złotowo, 

Krzyżanowo, 

Kraszewo, Stare 

Pole i Królewo 

Uchwała nr XII/101/2012 

Rady Gminy Stare Pole 

 z dnia 28 marca 2012 r.  

w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów  

w obrębach Szaleniec, 

Złotowo, Krzyżanowo, 

Kraszewo, Stare Pole  

i Królewo 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Pomorskiego  

z dnia 

21.05.2012 r. 

poz. 1803 

100,74 ha 

Razem z wyłączeniem poz. 3 3599,41 ha 

 

W 2018 r. Rada Gminy Stare Pole podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo (uchwała nr XXX/230/2018 Rady Gminy Stare 

Pole z dnia 19 kwietnia 2018 r.). W dniu 25 maja 2018 r. Wojewoda Pomorski wydał rozstrzygnięcie 

nadzorcze o stwierdzeniu nieważności ww. uchwały. 

Na mocy uchwały nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

Gmina Stare Pole przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego Ząbrowo. Obszar objęty przystąpieniem do zmiany planu stanowi działkę 

ewidencyjną nr 158 o pow. 0,5000 ha, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole. Celem zmiany planu jest 

umożliwienie rozwoju istniejącego na nieruchomości zakładu. 
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Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w 2018 r. Wójt Gminy 

Stare Pole w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonał analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, uwzględniając ilość wydanych decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy. 

Dokonano analizy wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów lub zmian miejscowych 

planów. 

W dniu 18 grudnia 2018 r. Rada Gminy Stare Pole podjęła uchwałę w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Pole (uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stare 

Pole z dnia 18 grudnia 2018 r.). 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Pole na lata 

2017 – 2021 

(Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 grudnia 2016 6. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2017 – 2021). 

Gmina w świetle obowiązujących przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu 

mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W skład zasobu 

mieszkaniowego Gminy Stare Pole wchodzi 1 budynek mieszkalny oraz 19 lokali mieszkalnych.  

W gminnym zasobie mieszkaniowym wydzielone zostały lokale znajdujące się w dyspozycji 

podmiotów systemu oświaty oraz samorządowych instytucji kultury - 10 mieszkań. 

W 2018 roku nie pozyskano żadnego nowego mieszkania. Na liście osób oczekujących na 

lokal socjalny wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. znajduje się 18 gospodarstw domowych 

jednoosobowych i wieloosobowych. 

Zasady przydziału lokali gminnych reguluje uchwała nr XXI/164/2005 Rady Gminy Stare 

Pole z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Pole. 

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020 

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 r. obejmował 588 działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni 195,2090 ha.  

W wyniku sprzedaży działki ewid. nr 121 o pow. 0,5300 ha obręb Złotowo, gmina Stare 

Pole, a także nabycia przez Gminę Stare Pole działek ewid. nr 28/90 o pow. 0,0808 ha, nr 28/120 
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o pow. 0,0233 ha, nr 28/119 o pow. 0,0036 ha, nr 28/122 o pow. 0,0042 ha obręb Kaczynos 

Kolonia, gmina Stare Pole zasób nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 591 działek  

o łącznej powierzchni 194,7909 ha. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2018 r. Gmina Stare Pole posiada grunty oddane  

w dzierżawę o łącznej pow. 27,3154 ha, grunty oddane w użyczenie o łącznej pow. 1,8550 ha, 

grunty oddane w trwały zarząd o łącznej pow. 2,7025 ha, grunty oddane  

w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 1,7233 ha. 

 

Zabytki i ochrona konserwatorska 

Na terenie Gminy Stare Pole znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków 

województwa pomorskiego oraz gminnej ewidencji zabytków. W rejestrze zabytków zostały objęte 

następujące obiekty: 
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Nr rejestru 

zabytków 

województwa 

pomorskiego 

Nr 

dawnego 

rejestru 

zabytków 

Organ 

wpisujący do 

rejestru 

zabytków 

Data 

wpisu do 

rejestru 

zabytków 

Uwagi Obiekt Adres Nr Miejscowość 

72 55 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków w 

Gdańsku 

30.05.1957 dawny rejestr zabytków 

woj. gdańskiego - nr 55 

kościół pw. Św. 

Barbary 

kościół parafialny p.w. 

Św. Barbary  

z cmentarzem 

rzymskokatolickim, 

układem zieleni wysokiej; 

nagrobkami, murem 

cmentarnym, bramą 

i dzwonnicą 

z 3 dzwonami 

Krzyżanowo 
 

Krzyżanowo 

72 372/94 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków w 

Elblągu 

30.06.1994 dawny rejestr  

zabytków woj. 

elbląskiego nr 372/94 -

cmentarz 

rzymskokatolicki, 

z układem zieleni 

wysokiej; nagrobkami, 

murem cmentarnym , 

*** Krzyżanowo   Krzyżanowo 
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bramą i dzwonnicą  

z 3 dzwonami 

73 57 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Gdańsku 

30.05.1957 dawny rejestr zabytków 

woj. gdańskiego -nr 57 

dom Złotowo 24, 

24a 

(d.16) 

Złotowo 

179 106 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Gdańsku 

08.04.1960 dawny rejestr zabytków 

woj. gdańskiego -  

nr 106 

dom Klecie  4 Klecie 

278 183 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

w Gdańsku 

19.12.1961 dawny rejestr zabytków 

woj. gdańskiego- nr 183 

dom Kławki 8 Kławki 

837 722 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Gdańsku 

24.04.1975 dawny rejestr zabytków 

woj. gdańskiego -  

nr 722 

kapliczka przydrożna Królewo   Królewo 
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1245 45/78 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Elblągu 

15.08.1988 dawny rejestr zabytków 

woj. elbląskiego -  

nr 45/78 

cmentarz menonicki Szaleniec   Szaleniec 

1358 201/91 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Elblągu 

18.11.1991 dawny rejestr zabytków 

woj. elbląskiego -  

nr 201/91 

zespół cukrowni - 36 

obiektów wraz z terenem 

ul. 

Marynarki 

Wojennej 

2 Stare Pole 

1393 285/93 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Elblągu 

30.06.1993 dawny rejestr zabytków 

woj. elbląskiego -  

nr 285/93 - kościół 

fil.p.w.  Matki Boskiej 

Królowej Świata 

kościół filialny p.w. Matki 

Boskiej Królowej Polski  

i cmentarz wraz  

z zachowanym układem 

zieleni wysokiej; 

historycznymi 

nagrobkami; kaplicą -

mauzoleum i dzwonnicą 

Stare Pole 
 

Stare Pole 

1393 284/93 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Elblągu 

20.07.1993 dawny rejestr zabytków 

woj. elbląskiego -  

nr 284/93 - cmentarz 

*** Stare Pole   Stare Pole 
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1457 360/94 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Elblągu 

27.05.1994 dawny rejestr zabytków 

woj. elbląskiego -  

nr 360/94 

kościół parafialny  p.w. 

Św. Mikołaja wraz  

z otaczającym 

cmentarzem; układem 

zieleni wysokiej i murem 

cmentarnym 

Królewo   Królewo 

1538 454/95 Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków  

w Elblągu 

24.05.1995 dawny rejestr zabytków 

woj. elbląskiego -  

nr 454/95 

budynek poczty wraz  

z oficyną gospodarczą 

i murowanym 

ogrodzeniem 

otaczającym podwórze 

Sienkiewicza 5  

(ob.3) 

Stare Pole 



 

 

Kościół parafialny p.w. Św. Barbary z cmentarzem rzymskokatolickim, układem zieleni 

wysokiej, nagrobkami, murem cmentarnym, bramą i dzwonnicą z 3 dzwonami  
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Dom w Złotowie 
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Dom w Kleciu 
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Kapliczka przydrożna w Królewie 
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Cmentarz mennonicki w Szaleńcu 
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Zespół cukrowni w Starym Polu 
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Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Starym Polu i cmentarz wraz  

z zachowanym układem zieleni wysokiej, historycznymi nagrobkami, kaplicą - mauzoleum  

i dzwonnicą 

.
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Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Królewie wraz z otaczającym cmentarzem, układem 

zieleni wysokiej i murem cmentarnym 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

55 

 

Raport o stanie Gminy Stare Pole za 2018 rok 

 

 

Budynek poczty wraz z oficyną gospodarczą i murowanym ogrodzeniem otaczającym 

podwórze 

 

 

Ponadto na terenie całej Gminy znajdują się obiekty budowlane w tym: domy  

i budynki gospodarcze wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których Gmina prowadzi 

wykaz. 

W celu ochrony walorów kulturowych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ustanowiono strefy ochrony konserwatorskiej. Aktualnie na terenie gminy 

obowiązują dwie strefy: 

1. strefa konserwatorska „A” – jest to strefa pełnej ochrony konserwatorskiej,  

w której obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich, 

 a wszelkie prace budowlane muszą uzyskać poparcie konserwatora zabytków; 

2. strefa konserwatorska „B” – jest to strefa ochrony konserwatorskiej,  

w której ochronie podlega utrzymanie istniejącego rozplanowania zabudowy, 

kubatura, charakter, gabaryt i kształt obiektów, forma ganków, dachów, gzymsów; 
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podział terenu na działki, układ rowów melioracyjnych; kształt, rodzaj i miejsce 

zadrzewień. 

Wszelkie prace budowlane na nieruchomościach zlokalizowanych  

w strefach ochrony konserwatorskiej każdorazowo należy uzgodnić z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

6.1. Gospodarowanie odpadami 

 

  Na terenie Gminy Stare Pole systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

objęte są wszystkie nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane). Odpady 

komunalne odbierane są przez jeden podmiot – Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Malborka. Wykonawca odbiera i zagospodarowuje odpady 

komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale nr X/53/2015 Rady Gminy 

Stare Pole z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów 

komunalnych:  

• odpady komunalne zmieszane – co tydzień, 

• popiół – co dwa tygodnie począwszy od 1 października do 30 kwietnia, 

• selektywnie zbierane tj. papier, szkło - 1 raz w miesiącu, 

• selektywnie zbierane tj. tworzywa sztuczne, w tym metale i opakowania 

wielomateriałowe - co dwa tygodnie, 

• odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone –  nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

• odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy  

w roku. 

  Odpady zbierane są i odbierane za pośrednictwem indywidualnych pojemników 

(odpady komunalne zmieszane i popioły) oraz worków do selektywnej zbiórki i pojemników 

stanowiących lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji). 

Właściciele nieruchomości mają także możliwość oddania selektywnie zebranych odpadów, 

tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Starym Polu.  

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

58 

 

Raport o stanie Gminy Stare Pole za 2018 rok 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów  zielonych  

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Na podstawie umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Malborka odpady odebrane z terenu Gminy Stare Pole trafiają 

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie (wszystkie 

odpady selektywnie zebrane) oraz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Gilwie Małej (odpady komunalne zmieszane).  

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Stare Pole zauważono potrzebę 

doposażenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wagę 

do ważenia masy odpadów przyjmowanych do PSZOK-u.  

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. 

W 2018 r. Gmina Stare Pole w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych poniosła koszty w wysokości: 614 139,20 zł 

(obsługa ZGKiM, zakup koszy i materiałów na PSZOK, odbiór odpadów 

biodegradowalnych). Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami za rok 2018 wyniosły: 565 153,00 zł.  

Około 28 % właścicieli nie uiszcza systematycznie opłat za gospodarowanie odpadami.  

 

Liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców Gminy w roku 2018 na podstawie danych pochodzących  

ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 

3 770 mieszkańców. 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców Gminy liczba mieszkańców 

 na terenie Gminy Stare Pole zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wynosiła 4 590 mieszkańców.  

  Z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

złożonych przez właścicieli nieruchomości wynika, że systemem gospodarowania odpadami 
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komunalnymi na koniec 2018 r. objętych było 1 292 właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy.  

 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  

o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu, których Gmina powinna podjąć działania,  

o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

W Gminie Stare Pole systemem gospodarowania odpadam i komunalnymi objęte  

są nieruchomości zamieszkałe, a także niezamieszkałe (w tym podmioty gospodarcze).  

W związku z tym, nie mają oni obowiązku zawierania odrębnych umów na odbiór odpadów 

komunalnych. Odnośnie pozbywania się nieczystości ciekłych obowiązkiem, o którym mowa 

w przywołanym art. 5 ust. 1, objęci są właściciele nieruchomości, które nie zostały 

podłączone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz nie posiadają przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy Stare Pole są to nieruchomości położone we wsi 

Janówka, Kikojty, Klecie, Kławki, Szaleniec, Szlagnowo, część wsi Królewo i Złotowo oraz 

Stare Pole.  

Z obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy powinno wywiązywać 

się 163 właścicieli nieruchomości. Na terenie Gminy Stare Pole zinwentaryzowanych jest 163 

zbiorników bezodpływowych.   

Zezwolenie Wójta Gminy Stare Pole na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiada 6 firm:  

1) Wywóz nieczystości płynnych i mechanika pojazdowa Adam Baliński z Malborka, 

2) „Kogut” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska ze Sztumu; WC SERWIS Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Zabrzu, 

3) TOI TOI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  

4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku,  

5) CLEANER Spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz z Elbląga, 

6) WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ze siedzibą w Zabrzu. 

Ze sprawozdań przedsiębiorców za rok 2018 wynika, że z terenu Gminy Stare Pole 

odebrano łącznie 1 105,40 m3 nieczystości ciekłych, które zostały wywiezione  

na oczyszczalnie ścieków w Kałdowie Wsi, Elblągu, Pelplinie, Dzierzgoniu oraz Gdańsku. 
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Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru Gminy  

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania. 

Z półrocznych sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynika, że do Zakładu Utylizacji Odpadów  

Stałych Sp. z o.o. Gilwa Mała przekazano 927,580 [Mg] niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych (20 03 01) w celu zagospodarowania odebranych odpadów metodą 

R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych  

w pozycji R1–R11). 

Ponadto do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przekazano:  

a) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) w ilości 81.680 [Mg]  

w celu zagospodarowania odebranych odpadów metodą R12 (wymiana odpadów w celu 

poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11), 

b) opakowania ze szkła (15 01 07) w ilości 61,100 [Mg] w celu zagospodarowania 

odebranych odpadów metodą R12 (wymiana odpadów w celu poddania  

ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11), 

c) odpady wielkogabarytowe (20 03 07) w ilości 15,980 [Mg] w celu zagospodarowania 

odebranych odpadów metodą R12 (wymiana odpadów w celu poddania  

ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11), 

d) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – popiół z gospodarstw 

domowych (20 03 99) w ilości 222,640 [Mg] w celu zagospodarowania odebranych 

odpadów metodą D5 (składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany  

np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych  

od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).  

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy 

dostarczyli następujące odpady:  

a) zużyte opony (16 01 03) w ilości 1,740 [Mg], 

b) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03, w ilości 0,050 [Mg]. 

W roku 2018 łączna masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (20 02 

01) wyniosła 221,680 [Mg] (sposób zagospodarowania odpadów komunalnych R3). 

Miejscem, do którego przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji jest Zakład 

Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

w ilości 19,680 [Mg].  
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W roku 2018 osiągnięto poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 3 %. 

W roku 2018 osiągnięto poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wyniósł 36,44 %. 

  Osiągnięty w roku 2018 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

oraz odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych – 92 %.  

  Ilość faktycznie wytworzonych odpadów na terenie Gminy Stare Pole może być inna, 

ponieważ nie wszystkie powstające odpady są odbierane. Ze względu na wiejski charakter 

Gminy odpady zielone oraz odpady biodegradowalne (kuchenne) w części gospodarstw 

domowych są kompostowane na miejscu w gospodarstwach. Cześć odpadów, pomimo 

objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości  

na terenie Gminy, nadal może być spalana w domowych piecach. W 2018 r. nie odnotowano, 

poza nielicznymi przypadkami, „dzikich” wysypisk śmieci. Problemem występującym  

na terenie Gminy jest porzucanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych (rowy, pobocza 

dróg, działki niezamieszkałe) odpadów z demontażu samochodów, opon, gruzu itp.  

 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

Gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Z odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Stare Pole w roku 2018 

pozostały odpady z sortowania i pozostałości z ich mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania przeznaczone do składowania odpady o kodzie 19 12 12 zawierające frakcje  

o wielkości powyżej 80 mm ulegające biodegradacji w ilości 11,527 [Mg]. Odpady 

przeznaczono na Składowisko Odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Tczewie. 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, 

odebrany z obszaru Gminy, w tym: 

• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 19,680 [Mg] poddano recyklingowi 

100%, 

• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 81,680 [Mg] poddano recyklingowi 

55,061%, 
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• opakowania ze szkła (15 01 07) – 61,100 [Mg] poddano recyklingowi 100%. 

 

Poziom recyklingu odpadów wytworzonych w instalacjach przetwarzania odpadów 

komunalnych, w tym: 

• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 6,49 [Mg[, poddano recyklingowi 100%, 

• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 0,83 [Mg], poddano recyklingowi 

100%, 

• opakowania ze szkła (15 01 07) – 12,71 [Mg], poddano recyklingowi 100%, 

• opakowania z metali (15 01 04)– 5,38 [Mg], poddano recyklingowi 100%, 

• baterie i akumulatory (20 01 34) – 0,09 [Mg], poddano recyklingowi 100%, 

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,37 [Mg], poddano recyklingowi 

100%. 

W roku 2018 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzyw sztucznych i szkła 

wyniósł: 36,44 %. 

Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru 

Gminy odpadów komunalnych został osiągnięty na poziomie 92 %. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 3 %. 

 
6.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 

▪ Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2018 - 

podmiot realizujący: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ 

„Animals”, ul. Świętojańska 41/16 w Gdyni, Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej. Liczba interwencji w wyniku 

zgłoszenia bezdomności psa: 4. Ilość wyłapanych bezdomnych psów przyjętych 

do schroniska: 6 szt. Koszt w/w działań: 13800,00 zł. Ilość psów wyłapanych 

umieszczonych w nowych domach: 5 szt. 



________________________________________________________________________________________________ 

 

63 

 

Raport o stanie Gminy Stare Pole za 2018 rok 

▪ Opieka weterynaryjna: 2 592,00 zł (realizowana przez Gabinet Weterynaryjny 

„Anivet”, Mirosław Jarosz, ul. Grunwaldzka 5a, 82-220 Stare Pole). Liczba 

sterylizacji bezdomnych kotek / kastracji kotów: 4 / 1. Koszt działania: 626,40 

zł. Liczba uśpionych ślepych miotów: 0. Koszt zakupu karmy dla psów: 19,95 zł. 

 Łączny koszt realizacji zadania: 17 038,35 zł. 

„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie  

Gminy Stare Pole” 

W roku 2018 Gmina Stare Pole po raz pierwszy przystąpiła do realizacji zadania 

polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. W ramach 

zadania wykonano 2 instalacje: 

• montaż jednego kotła na biomasę na potrzeby ogrzewania mieszkania  

i do wytwarzania centralnej wody użytkowej w budynku mieszkalnym, 

• montaż jednego kotła gazowego na potrzeby ogrzewania mieszkania  

i do wytwarzania centralnej wody użytkowej. 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 22408,54 zł, z czego: 

o przyznano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6 720,00 zł, co stanowi 29,99 % kosztu 

kwalifikowanego zadania, 

o wkład własny osób fizycznych w kwocie 15 688,54 zł. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego: 

 - modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne z wykorzystaniem technologii 

LED w ciągach komunikacyjnych i ogólnie dostępnych przestrzeniach publicznych wraz  

z montażem systemów sterowania oświetleniem.  

W ramach projektu wykonano między innymi modernizację punktów świetlnych  

w Gminie Stare Pole w ilości 443 szt. lamp wraz z systemem sterowania oświetleniem. 

Zadanie to zrealizowano przy pomocy środków unijnych w ramach zadania pn. 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw sodowych, montaż opraw 

typu LED, montaż sytemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym”.  W ramach 

projektu zrealizowano również działania promocyjne -„Oszczędzanie energii w budynku?  
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To możliwe!”. Powyższy program dał poprawę efektywności energetycznej oświetlenia 

ulicznego poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie typu LED, poprawę 

jakości zarządzania oświetleniem ulicznym poprzez wdrożenie jednolitego systemu 

zarządzania oświetleniem ulicznym. 

 

Wartość projektu 7 770 922,26 zł, w tym Stare Pole: 1 372 005, 42 zł 

Wydatki kwalifikowane 7 770 922,26 zł, w tym Stare Pole: 1 372 005, 42 zł 

Poziom dofinansowanie Gmina Stare Pole – 67,53% 

Dofinansowanie z UE 247 703,76 zł 

PSZOK Gminy Stare Pole – zwiększenie efektywności segregacji odpadów  

i pro-ekologicznej świadomości mieszkańców  

- doposażenie istniejącego obiektu PSZOK-u zlokalizowanego na działce o nr 33, obręb 

Stare Pole w innowacyjną infrastrukturę techniczną, urządzenia i sprzęt specjalistyczny, 

- przeprowadzenie innowacyjnych działań informatyczno-edukacyjnych w zakresie 

gospodarowania odpadami w ramach instrumentu elastyczności w projekcie „Poprawa 

segregacji w rok”, ………………………………………………………………………  

- prowadzenie działań promocyjnych,    

- zwiększenie efektywności segregacji odpadów zgodnie z hierarchią postępowania  

i proekologicznej świadomości mieszkańców Gminy w tym poprawa efektywności 

istniejących systemów i utworzenie nowych związanych z zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, 

- poprawa warunków życia poprzez polepszenie stanu środowiska, bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez zmniejszenie zagrożeń mikrobiologicznych i pożarowych  

z dzikich składowisk i wyrobienie postawy „Odpowiedzialność bierze się  

z zaangażowania”. 

Wartość projektu 656 154,13 zł 

Wydatki kwalifikowane 547106,60 zł 

Poziom dofinansowanie Gmina Stare Pole – 85,00 % 

Dofinansowanie z UE 465 040,61 zł 
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Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie 

Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) 

- poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się  

na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum poprzez modernizację 

energetyczną 39 budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork – Sztum.  

Projekt zakładał m. in. Termomodernizację budynku Zespołu Szkół ul. Bema 6  

w Starym Polu oraz termomodernizację budynku przedszkola w Starym Polu ul. Marynarki 

Wojennej 22. 17 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Stare Pole Marek Szczypior podpisał dwie 

umowy na termomodernizację obiektów oświatowych. Umowa z firmą MSP Smok ze 

Starogardu Gdańskiego obejmuje prace związane z obiektem szkoły podstawowej, a z firmą 

Marad z Elbląga na prace termomodernizacyjne przedszkola. 

W ramach projektu realizowano działania informacyjno – edukacyjne podnoszące 

świadomość mieszkańców oraz działania promocyjne. 

Wydatki kwalifikowane 31 472 462,86 zł 

w tym Gmina Stare Pole: 2 326 625,42 zł 

Poziom dofinansowania Gmina Stare Pole - 65,19 % 

Dofinansowanie z UE 20 497 371,21 zł 

w tym Gmina Stare Pole : 1 516 843,44 zł 

 

Dodatkowy nabór wniosków - OZE 

Wspólny wniosek Gminy Lichnowy i Gminy Stare Pole „OZE – poprawa gospodarki 

niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” został przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego oceniony najwyżej ze wszystkich 77 złożonych wniosków. 

Wniosek ten został wybrany do dofinansowania w wysokości 4 288 458 zł. 

Gmina Lichnowy pełni rolę partnera wiodącego w projekcie.    

 W dniach od 3 do 5 grudnia 2018 r. odbył się dodatkowy nabór wniosków na 

instalację solarnych systemów grzewczych, pomp ciepła i kotłów na biomasę w trwającym 

już projekcie OZE. 
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Spotkanie dotyczące krajowego programu Czyste Powietrze 

W dniu 12.09.2018 r. w GOKiS odbyło się spotkanie pn. Eko-dopłaty - program czyste 

powietrze, w którym uczestniczyli pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku., dotyczące dopłat na 

wymianę pieca i termomodernizację. 

Susza 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Stare Pole niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego jakim jest susza, Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 29 czerwca 2018 r. 

powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w okresie od 21 kwietnia 2018 r. do 20 czerwca 

2018 r. na terenie Gminy Stare Pole. Komisja sporządziła 37 szt. protokołów dla 

poszczególnych gospodarstw z oszacowania strat spowodowanych przez suszę  

w przedmiotowym okresie. 

 

„Let's Clean Up Europe 2018” 

W dniu 22.06.2018 r. pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej uczestniczyli w akcji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska „Let's Clean 

Up Europe 2018”. Prace trwały w sołectwie Janówka, został odnowiony plac zabaw oraz 

ławki wokół i na przystanku autobusowym. Teren wokół świetlicy również został 

wysprzątany. 

Piękna Wieś Pomorska 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Stare Pole w maju 2018 r. oceniała zgłoszone 

sołectwa i zagrodę do konkursu pn. Piękna Wieś Pomorska. 

Zgłoszone do konkursu zagrody były oceniane pod względem: 

• stanu technicznego oraz ładu i porządku siedliska, 

• stanu sanitarnego posesji i jej wpływu na środowisko przyrodnicze, 

• pielęgnowania tradycji miejsca. 

Zgłoszone do konkursu wsie ocenianie były pod względem: 

• ogólnego wyglądu wsi, 

• dbałości o stan środowiska przyrodniczego, 

• ochrony i kultywowania dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru wiejskiego, 
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• form aktywizacji i zaangażowania mieszkańców. 

W konkursie przyznano 4 nagrody: w kategorii wieś (I miejsce - sołectwo Królewo, 

II miejsce - sołectwo Kławki, III miejsce - sołectwo Krzyżanowo) i w kategorii zagroda  

(I miejsce - Pani Alicji Goldfarb z Królewa). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Na terenie Gminy Stare Pole w roku 2018 dwa razy zorganizowano zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych w dniach 14.04.2018 r. i 27.10.2018 r. 

Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarki wodnej: 

❖ zbiorcza kanalizacja wiejska (sieć i przyłącza) 5 928,7 tys. zł, w tym pochodzące  

z Unii Europejskiej  2 907,8 tys. zł, 

❖ wykonanie kanalizacji w Ząbrowie 5 831,3 tys. zł i kanalizacji na ul. Cichej 97,4 tys. 

zł, 

❖ modernizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków – 953,2 tys. zł w tym pochodzące  

z Unii Europejskiej 519,2 tys. zł (oczyszczalnia ścieków w Starym Polu), 

❖ indywidualna oczyszczalnia ścieków – 1 zgłoszenie, koszt 5 tys. zł – środki własne 

mieszkańców. 

Podłączenia do sieci kanalizacji i sieci wodociągowej 

W roku 2018 do sieci kanalizacyjnej podłączono 95 gospodarstw w Ząbrowie,  

2 gospodarstwa w Starym Polu i 1 gospodarstwo w Królewie. Do sieci wodociągowej 

podłączono 3 gospodarstwa w Starym Polu, 1 gospodarstwo w Królewie,  1 gospodarstwo 

w Kławkach. 

Gospodarka odpadami 

- monitoring składowiska śmieci w Szaleńcu – koszt 10 007,28 zł. 

 

Nasadzenia na terenie Gminy Stare Pole 

W roku 2018 na terenie Gminy posadzono 22 drzewa, w tym na gruntach prywatnych 

- 18 szt. oraz 1 500 krzewów na gruntach prywatnych. 
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7. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE, PROMOCJA GMINY 
 

7.1. Sieć szkolno-przedszkolna 

 

Szkoła i przedszkole 

Na terenie Gminy Stare Pole działają: 

1) Szkoła Podstawowa im. Generała Józefa Bema w Starym Polu, w którą 

przekształcono w wyniku reformy oświatowej Zespół Szkół w Starym Polu,  

2) Przedszkole w Starym Polu. 

 

Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa 

I 51 3 

II 39 3 

III 20 1 

IV 74 4 

V 70 3 

VI 31 1 

VII 38 1 

VIII 55 3 

Razem 378 19 

Klasy gimnazjalne 

III 47 3 

Ogółem 425 22 

Przedszkole 

Poniżej „0” 98 4 

„0” 51 2 

Razem 149 6 
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Zatrudnienie nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa 

Zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 
41 2 2 8 29 

Zatrudnienie 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba  3 0 1 0 2 

w 

tym 

etatu 

1,98 0,00 0,59 0,00 1,39 

Razem etaty 42,98 2,00 2,59 8,00 30,39 

Przedszkole 

Zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 
9 0 2 0 7 

Zatrudnienie 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 3 1 1 0 1 

w 

tym 

etatu 

1,09 0,50 0,50 0,00 0,09 

Razem etaty 10,09 0,50 2,50 0,00 7,09 

Ogółem etaty 53,07 2,50 5,09 8,00 37,48 
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Rok szkolny 2017/2018 

Rok 2018 to czas obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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➢ Szkoła Podstawowa 

1) Wynik egzaminu gimnazjalnego: 

• część humanistyczna: język polski – 64,6%, historia i WOS – 50,4%, 

• część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 41,9%, przyroda (biologia, 

chemia, fizyka, geografia) – 50,6%, 

• język angielski: poziom podstawowy – 41,2%, poziom rozszerzony – 71,0%. 

W 2018 r. nie przeprowadzano egzaminu końcowego w szkole podstawowej. 

2) Osiągnięcia uczniów w turniejach i zawodach: 

w konkursach przedmiotowych Szkoła Podstawowa w rankingu wojewódzkim 

uplasowała się na 28 miejscu na 442 klasyfikowane szkoły, wygrywając lub zajmując 

miejsca na podium w większości zawodów na szczeblu powiatu. Klasy gimnazjalne   

w rankingu wojewódzkim uplasowały się na 35 miejscu na 382 klasyfikowane szkoły, 

wygrywając lub zajmując miejsca na podium w większości zawodów na szczeblu powiatu.  

Wyniki są wyższe niż w roku poprzednim. 

3) Informacja dodatkowe: 

uczniowie otrzymali stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

Został zrealizowany również program „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”. Ponadto wszyscy uczniowie otrzymywali 

nieodpłatnie mleko i owoce. Drugi rok szkolny realizowano projekt edukacyjny „Także 
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na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał”. W ramach projektu zrealizowano 

ponad 3 tysiące godzin zajęć rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse 

edukacyjne uczniów potrzebujących wsparcia. Większość zajęć odbywała się w soboty. 

Ich efektem była znaczna poprawa wyników nauczania (zwiększona liczba nagród  

i stypendiów Wójta Gminy oraz wyższe wyniki indywidualnych egzaminów).  

Dwóch uczniów szkoły zakwalifikowało się do projektu Marszałka Województwa 

„Zdolni z Pomorza z zakresu informatyki i matematyki”. Ponadto została rozpoczęta 

realizacja kolejnego projektu finansowanego ze środków EFS pod nazwą „Kodek 

junior”. W jego ramach szkoła pozyskała 28 tabletów dla uczniów i nauczycieli klas I – 

III oraz robota. Będą one służyć do nauki programowania. W ramach programu 

rządowego „Aktywna tablica” zostały zakupione 3 tablice interaktywne. Koszt zadania 

wyniósł 17.100,00 zł w tym 13.680,00 zł pochodzi z dotacji, a 3.420,00 zł to wkład 

Gminy. 

Szczegółowy opis realizacji zadań oświatowych został zawarty w „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2017/2018”. 

 

➢ Przedszkole 

1) Konkursy i uroczystości: 

Przedszkole wzięło udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Kwidzynie. 

Zajęło I miejsce w  konkursie teatrzyków dziecięcych „Smykolandia” w Warszawie oraz 

zorganizowało Przegląd Teatrzyków Dziecięcych w Starym Polu. Ponadto wzięło udział 

w konkursie „Słoneczko świeci i daje  nam  energię”. Zorganizowało konkurs pn.: 

„Ozdoby Bożonarodzeniowe”. 
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Zostały zrealizowane zaplanowane w roku szkolnym uroczystości wynikające 

z programu pracy tj.  pasowanie na Przedszkolaka, 100- lecie  Niepodległości, wycieczka 

pod pomnik Powstańców w Fiszewie, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, wspólne 

kolędowanie, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie wiosny, 

Zajączek wielkanocny, Dzień Dziecka, Pożegnanie dzieci 6-letnich. 

2) Informacje dodatkowe: 

przy przedszkolu działa Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole. 

Obydwie organizacje współpracują w realizacji zaplanowanych celów dydaktycznych, 

integrując środowisko lokalne oraz pozyskując fundusze na dodatkowe wyposażenie 

placówki oraz organizację konkursów, festynów, zawodów sportowych dla wszystkich 

dzieci i ich rodzin. Organizowane są również akcje społeczne, pomoc najuboższym, 

pomoc dla bezdomnych zwierząt, sprzątanie najbliższego otoczenia, zbiórka surowców 

wtórnych i elektrośmieci oraz akcja Góra Grosza.   
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7.2.  Żłobek 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców związanym z zapewnieniem opieki 

nad dziećmi do lat 3 w Gminie Stare Pole z dniem 21.12.2015r. został utworzony żłobek.  

W 2018 r. w jednostce było zatrudnionych 8 osób w tym 3 na stanowisku opiekuna. Liczba 

etatów wyniosła 4,88 w tym 3,00 na stanowisku opiekuna. Do Żłobka uczęszczało 15 dzieci.  

 

 

 

Na funkcjonowanie jednostki Gmina Stare Pole otrzymała dotację w wysokości 27.000,00 zł 

w ramach programu resortowego „Maluch+” 2018. 
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Oświata (Szkoła 
Podstawowa i 
Przedszkole)

22%

Żłobek
1%

Pozostałe wydatki
77%

Udział wydatków na oświatę i Żłobek w wydatkach budżetu Gminy
w 2018 r.

7.3. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje 

 

Wydatki na oświatę i Żłobek w 2018 r. 
 

Lp. Wydatki Kwota w zł 

1. Na oświatę (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) 6.824.927,01 

2. Na Żłobek 211.358,97 

3. Pozostałe wydatki 24.324.067,62 

Ogółem 31.360.353,60 
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Źródła finansowania oświaty (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) w 2018 r. 
 

Lp. Źródła finansowania Kwota w zł 

1. Subwencja ogólna 4.445.431,00 

2. 

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące 

138.370,00 

3. 

Inne dotacja z budżetu państwa (program „Aktywna 

tablica”, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, stypendia  

i zasiłki szkolne)  

104.439,25 

4. 

Wpływy opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w szkole i 

przedszkolu (ponoszone przez rodziców)  

285.019,60 

5. Dochody własne Gminy 1.851.667,16 

Ogółem 6.824.927,01 

 
 

 
  

Subwencja i 
dotacje z budżetu 

państwa
69%

Opłaty 
ponoszone przez 

rodziców
4%

Dochody własne 
Gminy

27%

Udział poszczególnych źródeł finansowania w wydatkach 
na oświatę w 2018 r.
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W 2018 r. została wydatkowana kwota w wysokości: 

• 60.526,88 zł  dla 64 uczniów na stypendia szkolne o charakterze socjlanym, 

• 16.400,00 zł dla 64 uczniów (42 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 22 uczniów klas 

gminnazjalnych) na stypendia o charakterze motywacyjnym. 

Wydatki inwestycyjne w szkole i przedszkolu w 2018 r. 

Lp. Wydatek inwestycyjny Kwota w zł 

1. Zakup szorowarki do szkoły 9.232,38 

2. Wymiana dachu w przedszkolu 405.055,00 

3. 
Termomodernizacja budynku szkoły i przedszkola 

(wydatki poniesione w 2018 r.) 
2.016.516,55 

Ogółem 2.430.803,93 

 
 
Źródła finansowania żłobka w 2018 r. 
 

Lp. Źródła finansowania Kwota w zł 

1. 
Dotacja z budżetu państwa z programu „Maluch+” 

2018 
27.000,00 

2. 
Wpływy opłat za korzystanie ze żłobka oraz opłat za 

wyżywienie (ponoszone przez rodziców) 
50.152,40 

3. Dochody własne Gminy 134.206,57 

Ogółem 211.358,97 
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7.4. Wydarzenia kulturalne i promocja Gminy 

 

Na terenie Gminy Stare Pole działają dwie instytucje kultury: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu, 

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu 

W 2018r . zapisanych do Gminnej Biblioteki Publicznej było 516 osób w tym 422 

osoby aktywnie wypożyczające. Na stanie biblioteki było 11.375 książek w tym zakupionych 

w 2018 r. 516 sztuk. Ogółem zostało wypożyczonych 6.359 książek. W całym roku bibliotekę 

odwiedziło 2.957 osób. 

 Oprócz podstawowej działalności jaką jest gromadzenie, przechowywanie, ochrona 

i konserwacja oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w bibliotece prowadzone  

są działania edukacyjno-kulturalne mające na celu promocję książki i czytelnictwa. W ramach 

działań w 2018 r. odbyły się dwa spotkania autorskie (pierwsze - 22 maja z Panem Jackiem 

„Bradziage” Jarosik miłośnikiem podróży, autorem książki „Bradziaga znaczy obieżyświat”, 

drugie – 9 czerwca z Panem Łukaszem Radeckim, autorem bajki dla dzieci pt. „Jotka łowca 

smoków”). Został zorganizowany również konkurs „Czytelnik roku 2017 - „Książka  

i czytelnik są parą spojoną węzłami trwałymi, nierozerwalnymi. Spojoną w miłości czy też  

Dotacja z 
budżetu 
państwa

13%

Opłaty 
ponoszone 

przez rodziców
24%

Dochody własne 
Gminy

63%

Udział poszczególnych źródeł finansowania w wydatkach na 
żłobek w 2018 r.
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w nienawiści. Książki bez czytelnika nie można sobie wyobrazić, tak jak i samo pojęcie 

,,czytelnik” uzależnione jest od książki /Jarosław Iwaszkiewicz/”. W celu uczczenia 100-lecia 

odzyskania niepodległości została zorganizowana wystawa pt. „100-lecie Niepodległości, 

100-lecie Literatury Polskiej” – najstarsze książki w bibliotece. 

Dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane następujące zajęcia: 

• ”Klub Małego Czytelnika”– popołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

zajęcia czytelniczo-plastyczne, 

• „Akademia Sprawnych Rączek” - popołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku  

od 7 do 10 lat, zajęcia plastyczno-manualne z elementami głośnego czytania, 

• „Andrzejki w bibliotece” – zabawy andrzejkowe dla dzieci, 

• „Światowy Dzień Misia Książkowego” – zajęcia oparte na literaturze dziecięcej  

o tematyce misiów, 

•  „Chochliki w bibliotece” – literackie zajęcia dla dzieci. 

Ogółem odbyło się 51 popołudniowych spotkań w bibliotece, na których zapisanych było 

łącznie 28 dzieci i młodzieży. 
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Otrzymane dofinansowanie oraz realizowane projekty w 2018 r. 

DOFINASOWANIE 

Z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - priorytet  

1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem programu jest poprawa stanu 

czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako lokalnych 

ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Z Banku Spółdzielczego na realizację projektu „Czytanie łączy pokolenia" skierowany dla 

dzieci i ich opiekunów – zajęcia czytelnicze. 

Z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu na 

prowadzenie wakacji z biblioteką pt. „Bibliolandia - chociaż nie wyjeżdżamy to czas 

ciekawie spędzamy w bibliotece i w świetlicy…”. 

REALIZOWANE PROJEKTY 

„Zapisz dziecko do biblioteki” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Polega  

na systematycznym odwiedzaniu biblioteki i wypożyczaniu książek. Za każde 

wypożyczenie książki dziecko otrzymuje pieczątkę (6 pieczątek – słodki bonus,  

12 pieczątek – biblioteczna niespodzianka). 

„Czytanie łączy pokolenia” skierowany do dzieci i ich opiekunów. Polega na wspólnym 

głośnym czytaniu i zabawie tekstem. 

„Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” pt. „(Do)wolność czytania” skierowany do grup 

przedszkolnych – promowanie czytelnictwa. 

Ogólnopolska Noc Bibliotek -  biblioteczne inspiracje, czyli hece w bibliotece. 

„Żywa bajka w bibliotece” – zajęcia literacko-teatralne. 

„Wakacje z biblioteką” w roku 2018 pod hasłem „Bibliolandia - chociaż nie wyjeżdżamy 

to czas ciekawie spędzamy w bibliotece i w świetlicy” – zajęcia literackie, plastyczne, 

socjoterapeutyczne oraz wycieczki autokarowe. 

Ferie z biblioteką – w roku 2018 pod hasłem „My się zimą nie nudzimy, bo… do biblioteki 

chodzimy” – zajęcia plastyczne, literackie, czytelnicze. 

„Teatrzyk kamishibai w bibliotece” – warsztaty czytelnicze za pomocą teatrzyku 

obrazkowego. 

„Sam to zrobię - warsztaty ze scrapbookingu” – zajęcia manualne w bibliotece, świetlicach, 

przedszkolu i szkołach. 

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Polu działa grupa nieformalna  

„Klub Małego Czytelnika”, która w roku 2018 pozyskała środki finansowe na projekt  



________________________________________________________________________________________________ 

 

81 

 

Raport o stanie Gminy Stare Pole za 2018 rok 

„Sam to zrobię – mini manufaktura”. Projekt ten został dofinansowany przez fundację 

Pokolenia w ramach Funduszu Akumulator Społeczny ze środków 

Programu FIO Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. W ramach tego projektu zorganizowano warsztaty ze scrapbookingu  

w bibliotece, na świetlicach wiejskich, w przedszkolu, w szkole, w świetlicy 

socjoterapeutycznej.  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

 Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu jest zapewnienie 

mieszkańcom Gminy możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, 

stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju talentów i pasji. W GOKiS działa 11 kół 

zainteresowań o bardzo zróżnicowanej tematyce.  

Sekcje działające w GOKiS wraz z liczbą osób uczestniczących w zajęciach w 2018 r. 

Lp. Działające sekcje 

Liczba osób 

uczestniczących  

w zajęciach 

1. Koło plastyczne dla dzieci  15 

2. Koło plastyczne dla dorosłych 7 

3. Zespół wokalny „Młodzi Żuławiacy”  10 

4. Koło tańca nowoczesnego  15 

5. Koło teatralne „Walizeczka”  30 

6. Koło komputerowe  15 

7. Zespół chóralny Carmina  15 

8. Staropolski Klub Fantastyki  15 

9. Zajęcia aerobowe dla dorosłych  20 

10. Nauka gry na gitarze 8 

11. Zespół Pieśni i Tańca „Małe Żuławy”  12 

 

Uczestnicy koła teatralnego i pary turniejowe z Zespołu Pieśni i Tańca  

„Małe Żuławy” biorą udział w różnego rodzaju konkursach i turniejach w Polsce zdobywając 

znaczące miejsca.  

W 2018 r., tak jak w latach poprzednich, zorganizowany został letni i zimowy 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

https://www.facebook.com/hashtag/fundusz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCX5LPhi8qQU0bSeTQXONT8wf0J1aRxebCIoj5nEnfx5TY3ubplS2B7Yo0vhHtYOUHSeT7OP6OYQFkr_-YsXpomi_OSg5Wpq2arT2qaRCn5SP3-uTJ8MsMgpQhJlEVpnT_LG_Po563hCpJWa04BPMS3-2f3r0vBfMv-eOKAJoN9bV8PUMhVo9RIQrEq5xMQas_egpib0zf-qNMZpyyEmNuL0UOgX3v1fudv-Xuh-l5Efw8VDDoq-UPo7_BUHd3zxwLLh5SBaNVfUvOQ_Ho_LHN-wr-GGbrBHcrq_MYoZmHyGwtwz7tsMmWyu2G8b-RkukDtcuLC3qxxENBAPdzyq7-IPA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCX5LPhi8qQU0bSeTQXONT8wf0J1aRxebCIoj5nEnfx5TY3ubplS2B7Yo0vhHtYOUHSeT7OP6OYQFkr_-YsXpomi_OSg5Wpq2arT2qaRCn5SP3-uTJ8MsMgpQhJlEVpnT_LG_Po563hCpJWa04BPMS3-2f3r0vBfMv-eOKAJoN9bV8PUMhVo9RIQrEq5xMQas_egpib0zf-qNMZpyyEmNuL0UOgX3v1fudv-Xuh-l5Efw8VDDoq-UPo7_BUHd3zxwLLh5SBaNVfUvOQ_Ho_LHN-wr-GGbrBHcrq_MYoZmHyGwtwz7tsMmWyu2G8b-RkukDtcuLC3qxxENBAPdzyq7-IPA&__tn__=%2ANK-R
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W 2018 r. GOKiS był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez oraz 

spotkań kulturalnych m. in.: 

• GOKiS dla osób 60+ i nie tylko, 

• Staropolskie kolędowanie, 

• 688 urodziny Starego Pola, 

• Gminny Dzień Kobiet, 

• Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, 

• Gminne Konkursy Plastyczne: „Kartka wielkanocna 2018” oraz „Najładniejsza 

Kartka Bożonarodzeniowa” pod hasłem „Twórcze i bezpieczne spędzanie wolnego 

czasu w okresie przedświątecznym – zróbmy coś dobrego dla innych”, 

• Warsztaty wielkanocne, 

• XIV Wiosenny Rajd Rowerowy - „Sąsiedzi zza miedzy”, 

• XI Wiosenne zawody wędkarskie dla dzieci, 

• Staropolskie grillowanie, 

• III Staropolski bieg i marsz nordic walking, 

• IV Wiosenny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Stare Pole, 

• Noc świętojańska – powitanie lata, 

• V Festiwal „Muzyka Polska na Warmii i Żuławach”, 

• Dożynki gminne, 

• Pożegnanie lata, 

• Koncert „Z piosenką przez 100-lecie”, 

• Spotkanie z pisarzem Łukaszem Radeckim, 

• Zabawa andrzejkowa dla dorosłych, 

• Staropolskie mikołajki, 

• IV Mikołajkowy turniej  szachowy o puchar Wójta Gminy  Stare Pole, 

• Warsztaty bożonarodzeniowe, 

• Bal sylwestrowy. 
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W ramach działalności kulturalnej GOKiS prowadził w 2018 r. szeroką informację 

reklamową za pośrednictwem mediów, stron internetowych, portali społecznościowych. 

Opracowywał graficznie i drukował dyplomy, podziękowania, plakaty, ulotki i zaproszenia 

imienne. Wykonywał dokumentację fotograficzną oraz reportażową do wydarzeń 

kulturalnych zamieszczonych na stronach internetowych i kronice GOKiS. Ponadto 

administrował i aktualizował strony internetowe www.gokisstarepole.pl  

i www.facebook.com/starepolegokis. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu w 2018 r. znalazł się  

na ogólnopolskiej liście 50 dofinansowanych instytucji kultury. Ośrodek pozyskał pieniądze  

z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach ogólnopolskiego programu 

„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”, którego celem było integrowanie i angażowanie 

społeczności lokalnej w działania instytucji kultury. Pierwsza część zadania polegała  

na stworzeniu diagnozy potrzeb, która była przeprowadzona przez firmę badawczą.  

Następnie w ramach projektu zorganizowano konkurs inicjatyw lokalnych, które zostały 

dofinansowane i przeprowadzone w drugiej części zadania. W sumie od sierpnia do listopada 

2018 r. odbyły się trzydzieści cztery spotkania, w których uczestniczyło ok. 400 osób.  

W realizację inicjatyw zaangażowanych było około 20 osób (grupy nieformalne, 

wolontariusze oraz pracownicy GOKiS). 

 

  

http://www.gokisstarepole.pl/
http://www.facebook.com/starepolegokis
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8. OCHRONA ZDROWIA 

 

Na terenie Gminy Stare Pole podmiotem pełniącym funkcję Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej jest  „Woś Zadrejkowska Spółka Jawna, Pielęgniarka i Położna Rodzinna”. 

 

Celem Spółki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka 

oraz promocja zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są ubezpieczonym oraz innym 

osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, 

za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Opiekę lekarską zapewniają: lekarze 

rodzinni, pediatra, lekarze medycyny ogólnej. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej 

wykonywane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.  

W ramach swojej działalności Spółka w 2018 roku realizowała specjalistyczne 

badania profilaktyczne. Jednym z nich jest spirometria - rodzaj badania medycznego, podczas 

którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w 

płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badaniem objęte zostały w 

szczególności osoby palące i skorzystało z niego 30 pacjentów. Innym badaniem 

profilaktycznym było badanie słuchu przeprowadzone trzykrotnie w ciągu 2018 roku. 

Skierowane było do osób od 6 roku życia, łącznie skorzystało z badań 90 osób.  
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Ponadto, w ramach codziennej profilaktyki w przychodni wykonywano badania w zakresie 

pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru we krwi. 

Na terenie Gminy w ramach profilaktyki raka piersi dwukrotnie zostały 

przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne. Refundowane z Narodowego 

Funduszu Zdrowia badania wykonane zostały w mobilnych pracowniach 

mammograficznych – mammobusach przez firmę LUX MED Diagnostyka z Gdyni 

(czerwiec 2018) oraz Geneva Trust Polska (sierpień 2018). Profilaktyką objęto panie  

od 50 do 69 roku życia.  

Na terenie Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r.  zrealizowano zadanie  

z profilaktyki drugorzędowej – przeciwdziałanie chorobie przez jej wczesne wykrycie, 

polegające na przeprowadzeniu badań profilaktycznych w kierunku wykrycia komórek raka 

szyjki macicy, z którego skorzystało 40 pacjentek. Kwota przeznaczona ze środków Gminy 

na ten cel wyniosła 4 000 zł. 
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9. POMOC SPOŁECZNA 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

W myśl art. 2 ustawy o pomocy społecznej - pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji 

rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa  

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Na terenie Gminy Stare Pole 

realizacją zadań z zakresu pomocy osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych 

sytuacji życiowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który jest 

jednostką organizacyjną i obejmuje swoim działaniem teren gminy Stare Pole.  

Kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej reguluje ustawodawstwo i „Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stare Pole na lata 2014-2020” oraz 

gminne programy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny.     
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku  na realizację wszystkich zadań 

wydatkował ogółem kwotę  6 910 336,77  zł,  w tym  z dotacji  6 163 206,88 zł, środki własne 

ogółem 747 129,89 zł. Koszty utrzymania ośrodka wyniosły ogółem – 379 825,39 zł, z tego: 

275 461,14 zł - środki własne Gminy; 97 310,00 zł - dotacja;  7 054,25 zł - wynagrodzenie 

dla opiekuna prawnego/dotacja.                          

 

Świadczenia 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. do ośrodka wpłynęły 424 wnioski  

o udzielenie pomocy. Na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów 

środowiskowych wydano 583 decyzje, w tym 16 odmownych ze względu na dochody 

przekraczające ustawowe kryterium dochodowe. 

• Świadczenia pieniężne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Starym Polu w 2018 r: 

o Zasiłek stały - realizowany w ramach zadań własnych gminy, z tej formy pomocy 

skorzystały 44 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 348. Koszt realizacji 

to 140 223,49 zł. 

o Zasiłek okresowy - pomocą objęto 46 osób, w tym z powodu bezrobocia pomoc 

otrzymało 35 osób, długotrwałej choroby 7 osób, niepełnosprawności 3 osoby. 

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 182. Koszt realizacji to 59 979,23 zł. 

o Zasiłki celowe – z pomocy w tym zakresie skorzystało 117 rodzin w tym dla  

10 rodzin w związku z udziałem  w projekcie „Mobilny i aktywny kapitał ludzki  

w powiatach malborskim  i sztumskim”. Koszt realizacji 57 853 zł. 

• Świadczenia niepieniężne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Starym Polu w 2018 r: 

o Praca socjalna - w roku 2018 pracownicy socjalni zawarli 28 kontraktów  

i prowadzili pracę socjalną z 184 rodzinami. 

o Zapewnienie posiłku - w 2018 roku Gmina realizowała rządowy program „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z uchwałą nr XXVII/2301/2014 z dnia 

6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 

2020, uchwałą nr XXVII/233/ 2014 z dnia 06 lutego 2014r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
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wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 –2020 oraz uchwałą nr XXVII/234/2014 z dnia 6 lutego 

2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2010. Adresatami były dzieci od 0-7 roku życia, 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby 

dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, 

niepełnosprawne, jeżeli ich dochód nie przekraczał 150% kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Główną formą 

realizacji dożywiania w Gminie Stare Pole był zakup posiłków lub przyznanie 

zasiłku celowego na zakup żywności. Z pomocy  w formie dożywiania skorzystało 

212 osób, w tym korzystających z posiłku dzieci 75.  Koszt realizacji programu  

to 75 000,00 zł.                                                                                                                                                                                 

o Usługi opiekuńcze - w roku 2018 z pomocy w postaci usług opiekuńczych 

korzystało 7 osób. Koszt realizacji 34 951,74 zł. 

o Pobyt w domach pomocy społecznej - w roku 2018 Gmina ponosiła odpłatność 

za 6 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa sam 

zainteresowany w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostała kwota  

do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina,  

z której pochodzi osoba umieszczana w domu pomocy społecznej.  

Koszt realizacji 181 497,71 zł. 

o Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wymagających wsparcia -  

w 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Koszt realizacji 76 238,59 zł.                                                                                                             

o Pomoc żywnościowa - podobnie jak w latach ubiegłych tak też w roku 2018 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu realizował Programu 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. W ramach 

programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pozyskano artykuły 

żywnościowe w ilości 31 484,28 kg o łącznej wartości 152 186,16 zł., które zostały 

wydane dla około 500 osób. Koszty transportu żywności  – 3 146,50 zł.                                                                                                                                                       
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o Realizacja zadań wynikająca z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych: prawo do bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone  

w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją administracyjną, ważną 

90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń w stanie 

nagłym, termin liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń 

zdrowotnych. Kwota przyznana na realizację tego zadania w 2018 roku – 318,00 

zł. wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem 15 decyzji w tej 

sprawie. 

o Opłata za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy za 4 osoby.  

Koszt realizacji za 2018 r. - 71 842,80 zł. 

 

Powody przyznania pomocy: 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ OGÓŁEM 

LICZBA 
OSÓB 

W 
RODZINACH 

1. Ubóstwo 94 233 

2. Sieroctwo 1 5 

3. Bezdomność 14 15 

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 17 92 

5. W tym: wielodzietność 13 78 

6. Bezrobocie 69 212 

7. Niepełnosprawność 80 187 

8. Długotrwała lub ciężka choroba 63 131 

9. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem  

1 2 

10. W tym: rodziny niepełne 1 2 

11. rodziny wielodzietne 0 0 

12. Przemoc w rodzinie 1 2 

13. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 
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14. Alkoholizm 11 17 

15. Narkomania 1 1 

16. 
Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
0 0 

17. 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy 

0 0 

18. Zdarzenie losowe 1 4 

19. Sytuacja kryzysowa 0 0 

20. Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń Programu „Dobry Start”  

oraz Programu „Za życiem” 

▪ W roku 2018 pomocą w postaci świadczeń rodzinnych i dodatków objęto 715 dzieci  

w  457 rodzinach. Koszt realizacji świadczeń to 1 816 552,08 zł.   

▪ W ramach programu „Za Życiem” w roku 2018 pomoc w postaci zasiłków 

jednorazowych została przyznana dla 1 rodziny na łączną kwotę 4.000,00 zł.  

Rodzina nie wymagała pomocy asystenta rodziny. 

▪ W ramach świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) w 2018 r. wpłynęło 405 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Od IV 2016 r. 

do 31.12.2018 r. świadczenie 500+ trafiło do 774 osób uprawnionych. Na realizację 

świadczeń w 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę  3 303 502,50 zł, w całości 

finansowane są ze środków budżetu państwa.  

▪ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w 2018 r. świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wypłacono 59 osobom. Wydatkowana kwota to 239 193,23 zł.                                                                                                   

▪ Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - 2018 roku GOPS podejmował 

działania wobec zarejestrowanych 98 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono  

17 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej  

i zawodowej dłużnika, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na  

utrzymanie osoby uprawnionej. Należności z tytułu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na koniec 2018 r.: 1 969 240,24 zł, 
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odsetki 680 089,80 zł. Należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych 

wypłaconych osobie uprawnionej, kwota na koniec 2018 r. - 234 254,22 zł.  

Kwoty, które zostały zwrócone w 2018 r. przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosły ogółem 66 041,65 zł, z tego:  

z zaliczki alimentacyjnej – 4 219,23 zł, z funduszu alimentacyjnego – 29 679,71 zł, 

odsetki od funduszu alimentacyjnego – 32 142,71 zł.  

▪ Świadczenie „Dobry Start” (świadczenie 300+) - w 2018 r. wpłynęły 393 wnioski. 

Przyznano świadczenia dla 578 dzieci.  Na realizację wydatkowano kwotę 173 400,00 zł.                                                                                             

▪ Dodatki mieszkaniowe - w 2018 r. wydano 53 decyzje w sprawie przyznania dodatku 

mieszkaniowego, w tym 5 odmownych. Realizacja w  kwocie 38 232,60 zł.                                                                    

▪ Dodatek energetyczny – w 2018 roku wydano 21 decyzji w sprawie przyznania dodatku 

energetycznego, w tym 3 odmowne.  Realizacja w kwocie 1 009,81 zł. 

Realizacja programów 

➢ Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - realizacja Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny przyjętego uchwałą nr XXCI/200/2017 Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 29 listopada 2017 r. na lata 2018 – 2020. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, reguluje kwestie prawne związane  

z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej. Działania w tym zakresie,  

na poziomie Gminy w 2018 r. podejmowane były zgodnie z ww. ustawą oraz uchwałą. 

Celem Programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności                             

w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną 

dzieci, jak i profilaktyką środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie 

pożądanego modelu rodziny. Gmina korzystała ze wsparcia w ramach Resortowego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent 

rodziny”. Pozyskano dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny  

w kwocie 20 185,00 zł. Ogólny koszt realizacji tego zadania to kwota 56 973,66 zł.  

W roku 2018 wsparciem asystenta rodziny objęto 18 rodzin z terenu Gminy Stare Pole  

z liczbą dzieci 37. Na wniosek pracownika socjalnego asystent rodziny został 

przydzielony rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Praca z rodziną prowadzona była także w tych przypadkach, gdy dzieci 

były czasowo umieszczone poza rodziną. W ramach swoich obowiązków asystent 

rodziny realizował projekt socjalny na rzecz rodzin z terenu Gminy Stare Pole pn. „Jak 

racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi”. Głównym celem 

projektu jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców poprzez 
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zdobywanie wiedzy o budowaniu więzi rodzinnych oraz nabycie umiejętności 

planowania i gospodarowania posiadanym budżetem domowym. Jako Gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej 

ze środków własnych Gminy poniesione zostały wydatki na dopłatę do 5 rodzin 

zastępczych w kwocie 17 793,03 zł.  

➢ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjęty 

uchwałą nr XXVII/231/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 lutego 2014 r. oraz 

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjęty 

uchwałą nr XXVII/232/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 lutego 2014 r. - głównym 

celem programów przeciwdziałania przemocy jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy 

w rodzinie, zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy, zmiana postaw 

mieszkańców wobec postaw przemoc w rodzinie, zwiększenie poziomu kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.  

Do realizacji powyższych celów został powołany Zespół Interdyscyplinarny, który 

działa na terenie Gminy od marca 2011 r. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu 

interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W skład zespołu wchodzą 

przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

Zespołu Szkół, kuratorów sądowych. W roku 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpłynęło 16 „Niebieskich Kart”. Łącznie prowadzonych było 20 procedur  

(z lat poprzednich 4). Zespół spotykał się 7 razy w ciągu roku. Powołano 12 grup 

roboczych. Procedurą objęto 18 rodzin liczących 87 osób. Osoby doznające przemocy 

lub stosujące przemoc mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa w Punkcie 

Informacyjno – Konsultacyjnym, który działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z Ośrodkiem 

Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku, który rozpoczął 

działalność od dnia 1 lutego 2017 r.  

➢ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Pole na lata 2014 – 2020 

przyjęta uchwałą nr XXXII/266/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 października 

2014 r. - dokument ukazuje sposoby rozwiazywania problemów społecznych na terenie 

Gminy i jest punktem wyjścia do kreowania lokalnej polityki społecznej oraz elementem 

skupiającym dążenia wszystkich instytucji pomocy społecznej  w podejmowaniu działań 

na rzecz jednostek. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych zależy 
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zarówno od posiadanych i pozyskanych przez Gminę środków finansowych,  

jak i szerokiej, aktywnej oraz skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji 

samorządowej partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

 

Realizacja projektów, współpraca z instytucjami           

W 2018 roku GOPS realizował projekt  pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki  

w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 6.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego  na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczyły 32 osób z terenu Gminy Stare 

Pole. Projekt realizowany był w latach 2016-2018. Ogólny koszt projektu to 254 955,80 zł,  

z tego refundowana kwota stanowi 209 407,16 zł. W 2018 roku kwota realizacji projektu  

wynosiła 121 236,99 zł, w tym 14 936,00 zł. to wkład własny, a 106 300,99 zł środki 

pochodzące z dotacji. Głównym założeniem projektu było wsparcie osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Odbywało się to w oparciu o ścieżkę 

reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy 

sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Ścieżka reintegracji 

obejmowała kompleksowe  i zindywidualizowane formy wsparcia. 

W 2018 roku GOPS współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku  

w zakresie realizacji projektu pn. „Mobilny  i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim 

i sztumskim – aktywizacja zawodowa”. Porozumienie zawarte było na okres od stycznia 2017 

r. do października 2018 r. Współpraca w zakresie projektu: „Prace społecznie-użyteczne – 

pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych” – 1 osoba zakwalifikowała się do tej formy 

pomocy. 

W organizowaniu pomocy rodzinom wymagającym wsparcia Ośrodek współpracuje 

w szczególności z: 

1) kuratorami sądowymi ds. Rodzinnych i Nieletnich,                                                                                                    

2) pedagogami szkół, do których uczęszczają małoletni z rodzin objętych opieką 

….asystenta lub korzystających z pomocy Ośrodka,                                                                                                                                                                           

3) instytucjami oświaty,                                                                                            

4) służbą zdrowia,                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,                                                                                                                   

6) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                                                                                          

7) Policją, 
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8) Poradnią psychologiczno – pedagogiczną,                                                                                                                           

9) sądami,                                                                                                                        

10) Zespołem Interdyscyplinarnym, 

11) Stowarzyszeniem na rzecz mieszkańców „Aktywni Stare Pole”, 

12) Środowiskowym Domem Samopomocy, 

13) Centrum Psychiatrii, 

14) Powiatowym Urzędem Pracy, 

15) Stowarzyszeniem „Fides”, 

16) Stowarzyszeniem „Agape”, 

17) Stowarzyszeniem „Junona”, 

18) Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, 

19) Bankiem Żywności. 
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10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

10.1. Policja 

 

Posterunek Policji w Starym Polu jako samorządowa i umundurowana formacja dba 

o porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie całej Gminy. Stan etatowy posterunku 

liczy dwie osoby:  kierownik i dzielnicowy.  

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami prawa policjanci na terenie Starego Pola w roku 2018  

podejmowali interwencje w następujących obszarach : 

- kradzież cudzej rzeczy – 7 interwencji (w 2017 r. – 9 interwencji), 

- kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu – 1 interwencja , 

- uszczerbek na zdrowiu – 2 interwencje (w 2017 r. – 4 interwencje), 

- kradzież z włamaniem – 2 interwencje (w 2017 r. – 11 interwencji), 

- uszkodzone rzeczy – 1 interwencja (2017 r. – 2 interwencje). 

W zakresie popełnionych wykroczeń odnotowano: 
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- kradzież cudzej rzeczy – 3 wykroczenia (w 2017 r. – 6 wykroczeń) 

- uszkodzenie rzeczy – 8 wykroczeń (w 2017 r. 8 – wykroczeń) 

Na terenie Starego Pola odnotowano 7 wypadków, 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym  

(2 zabitych, 5 rannych), 44 kolizje  (w 2017 r. 12 wypadków, 2 wypadki ze skutkiem 

śmiertelnym - 2 zabitych, 16 rannych, 44 kolizje). 

W obszarze działań komendy Powiatowej Policji w Malborku policjanci Ruchu 

Drogowego zatrzymali na terenie Gminy Starego Pola nietrzeźwych kierowców : 

- art. 178a § 1 kk - 3 osoby (w 2017 r. – 7 osób) 

- art. 87 § 1 kw. - 3 osoby (w 2017 r. – 2 osoby ) 

- art. 87 § 1a kw. - 12 osób (w 2017 r. – 21 osób) 

- art. 87 § 2 kw. - 6 osób (w 2017 r. – 5 osób) 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na terenie Starego Pola odbyły się: 

- 93 interwencji publiczne, 

- 57 interwencji domowych, 

- 95 interwencji z zakresu ruchu drogowego. 

W interwencjach pilnych średni czas reakcji wynosi 12:58 minut, w interwencjach zwykłych 

14:48 minut. W roku 2018 policjanci Posterunku w starym Polu wykonali łącznie 366 służb 

patrolowych oraz obchodowych, porównując do roku ubiegłego było ich o 172 mniej.  

W 2018 roku dzielnicowy rejonu Gminy Stare Pole przeprowadził 68 spotkań  

z mieszkańcami Gminy Stare Pole, które obejmowały szereg zagadnień związanych  

z bezpieczeństwem. Dotyczyły tematów: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla 

bezpieczeństwa, cyberprzemoc, dopalacze i narkotyki, bezpieczeństwo seniorów, 

bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania. Policjanci KPP  

w Malborku na terenie Starego Pola zorganizowali dwie debaty społeczne: 

1) 11 stycznia 2018 r.  w GOKiS w Starym Polu pt. Bezpieczeństwo w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania – debata wyjściowa, 

2) 28 sierpnia 2018 r.  w GOKiS w Starym Polu pt. Bezpieczeństwo w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania – debata ewaluacyjna.  

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Starym Polu współpracowali także  

z funkcjonariuszami służb Straży Rybackiej, Leśnej i Łowieckiej – 10 patroli.  
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10.2.  Ochrona przeciwpożarowa  

                                              

Na terenie Gminy działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne typu S, każda z nich 

posiada własną remizę strażacką.   

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne działają na zasadzie stowarzyszenia, posiadają własny 

statut, władze związku, które wybierane są w kadencji pięcioletniej. Uczestnictwo w Związku 

jest dobrowolne i mogą przynależeć do niego osoby które ukończyły 18 rok życia. Aby być 

czynnym strażakiem należy złożyć przysięgę przed Komendantem Gminnym Związku OSP 

oraz przejść specjalistyczne szkolenie podstawowe strażaka, posiadać zaświadczenie lekarskie 

o stanie zdrowia, które uprawnia do uczestniczenia w akcjach ratowniczych. Stan osobowy 

wszystkich czynnych strażaków na terenie Gminy wynosi 57 osób.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Polu dysponuje lekkim samochodem gaśniczym 

typu Lublin zakupionym w 2001 r. oraz samochodem Jelcz, który ochotnicy otrzymali 

z Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Przekazanie samochodu odbyło się podczas  

święta strażackiego w maju 2009 r. 
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  Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbrowie dysponuje dwoma samochodami, Star 244/05 

oraz lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym zakupionym w 2007 r. typu Ford, służącym 

do przewozu sprzętu w rozległych klęskach żywiołowych oraz innych zdarzeniach 

ratowniczych. 

Obie jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Dotacje, które otrzymują z budżetu państwa, pozwalają na zakupy specjalistycznego sprzętu  

i uzbrojenia osobistego, co poprawia bezpieczeństwo strażaków w prowadzonych akcjach 

ratowniczych. W 2018 r. była to kwota 21.039 zł dla obu jednostek. Dodatkowo, ze środków 

Ministerstwa Sprawiedliwości w 2018 r., jednostki OSP w Starym Polu i Ząbrowie otrzymały 

sprzęt o wartości 59.787 zł.  

 

 

Był to zestaw hydrauliczny LUKAS i defibrylator dla jednostki Stare Pole oraz defibrylator 

dla jednostki Ząbrowo. 
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Analiza zdarzeń w 2018 roku na tle poprzednich lat prezentuje się następująco: 
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11. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

 
 
Stan mienia komunalnego Gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2017 r. 
 

 

Jednostka organizacyjna 
Środki trwałe 

Pozostałe środki 

trwałe 
Zbiory biblioteczne 

Wartości 

niematerialne 

i prawne 

 

RAZEM 

 "011" "013" "014" "020"  

GOPS STARE POLE 48 368,68 126 557,08  24 827,69 199 753,45 

GOKiS Stare Pole  4 317 512,50 190 418,74  1 830,00 4 509 761,24 

Biblioteka Gminna Stare Pole  5 458,37 23 735,25 110 112,41 1 014,00 140 320,03 

Przedszkole Stare Pole 337 999,15 111 682,24  4 502,02 454 183,41 

 Żłobek 422 100,81    422 100,81 

 Szkoła podstawowa Stare Pole  5 159 460,29 277 034,01 79 085,13 14 286,16 5 529 865,59 

 Urząd Gminy Stare Pole  37 867 345,22 489 287,92  73 367,78 38 430 000,92 

 OGÓŁEM  48 158 245,02 1 218 715,24 189 197,54 119 827,65 49 685 985,45 

 w tym: wartość gruntów UG  2 150 398,52     
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Stan mienia komunalnego Gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2018 r. 
       

Lp. Jednostka organizacyjna 

Środki trwałe 

 
 

Pozostałe środki 

trwałe 

Zbiory 

biblioteczne 

Wartości 

niematerialne  

i prawne RAZEM 

  
"011" "013" "014" "020" 

 
1. GOPS STARE POLE 48 368,68 136 047,08 

 
25 826,69 210 242,45 

2. GOKiS Stare Pole  4 337 092,50 194 917,15 
 

1 830,00 4 533 839,65 

3. Biblioteka Gminna Stare Pole  5 458,37 22 235,41 122 425,28 1 014,00 151 133,06 

4. Przedszkole Stare Pole 1 346 253,97 111 682,24 
 

4 502,02 1 462 438,23 

5.  Żłobek 422 100,81 
   

422 100,81 

6.  Szkoła podstawowa Stare Pole  6 668 905,23 308 149,61 84 987,82 14 741,15 7 076 783,81 

7.  Urząd Gminy Stare Pole  48 480 836,30 516 282,04 
 

75 212,78 49 072 331,12 

 
 OGÓŁEM  61 309 015,86 1 289 313,53 207 413,10 123 126,64 62 928 869,13 

 
 w tym: wartość gruntów UG  2 154 254,52 
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Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

Papiery wartościowe z 
podziałem na ich rodzaje 

Stan na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec roku 

obrotowego 

Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 

Udziały w CWŻ Nowy 
Dwór Gdański Spółka  
z o.o. 

5.578 3.085.117,00 97 53.641,00   5.675 3.138.275,00 

RAZEM 5.578 3.085.117,00 97 53.641,00 0 0 5.675 3.138.275,00 

 
 
 
Zestawienie zmian wartości środków trwałych  

 
ŚRODKI 

TRWAŁE - 
rodzaje 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA  
- stan na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia 
 

Zmniejszenia 
 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA  
- stan na koniec roku 

obrotowego 
Zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem 

Grunty 
2.443.428,20 4.476 620 4.476 

Budynki, lokale  
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

40.193.765,60 15.275.673,22 2.523.812,38 12.767.205,84 

Urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

812.946,78 115.033,85 7.100,00 115.033,85 

Środki transportu 429.299,24 211.320,15  211.320,15 

Inne środki trwałe 737.958,95 92.704,12  92.704,12 

RAZEM 44.619.958,14 15.699.207,34 2.531.532,38 13.190.739,96 

 



 

 

Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. stanowi 

załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu. 
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12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

Rada Gminy Stare Pole w 2018 roku podjęła 65 uchwał podczas 9 sesji.  

• 19 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 

• 46 objętych było nadzorem prawnym Wojewody Pomorskiego, 

• 17 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne: 1 uchwała 

została unieważniona przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego. 

 

 

 

 

 


