
RO.0002.29.2014 
Protokół nr XXIX/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 13 maja 2014 r.  

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 
− Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 
− Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
− Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
− Radnych, 
− Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.  
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydat-

ków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku budżetowym 2014. 
10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
11. Komunikaty. 
12. Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/14 z sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2014 r. 
13. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1. O godzinie 1500 Pan Jan Pawlina Przewodniczący Rady otworzył XXIX sesję Rady Gminy 
Stare Pole, odbywającą się w sali narad Urzędu Gminy. Przywitał wszystkie zebrane osoby. 
 
Ad.2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż sesja jest prawomocna do 
podejmowania uchwał. 
Ustawowy skład rady    - 15 
Obecnych  - 13 
Nieobecni radni to: Krzysztof Piekart i Wiesław Kujawa. 
 
Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Pana Andrzeja Tomczyka.  
Za jego  kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
 
Ad.4. Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w  pracach Komisji Rady Gminy, w 
spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zorganizowanym w dniu 5.05.br w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu. Jednocześnie zwrócił się do radnych i sołtysów  z proś-
bą o uczestnictwo  w takich spotkaniach, gdzie omawiane są sprawy ważne dla wsi, rolnictwa i 
naszej gminy. 
J.Staniszewska,  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że uczestniczyła w 2 posie-
dzeniach  komisji,w tym w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
P.Kurkowski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa poinformował, że 
brał udział w posiedzeniu Komisji, a także w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
M.Roman Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała że brała udział 
w posiedzeniach Komisji dwa  razy, uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Klubu Spor-
towego „Błękitni”, w zebraniach wiejskich i imprezach organizowanych przez GOKiS. 
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Radny powiatowy Adam Kuliński powiedział, że w msc Kaczynos został zlecony projekt na stu-
dzienki kanalizacyjne, poinformował że przetarg na remonty dróg w powiecie malborskim w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 r. wygrało  Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego, na terenie naszej 
gminy drogi  mają być remontowane w m-cu sierpniu. 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.  
 
Ad.5. W wystąpieniach sołtysów nikt nie zabrał głosu.  
 
Ad.6 W tym punkcie pytanie zadał radny Paweł Kurkowski, który zapytał czy wyjaśniło się coś w 
sprawie domu w Złotowie, który uległ pożarowi. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, powiedział, że na tę chwilę jeszcze nic się nie wyjaśniło. 
Radny M.Czubiński zwrócił się z pytaniami do Z-cy Wójta Pana Z.Mikulaka: 
1) o drogę w Złotowie – czy przy okazji dostarczania wniosku do Agencji przez Pana Wiceprze-
wodniczącego Rady, została dołączona też droga koło Pana Jendruszewskiego, 
2) o studzienkę k/Pana Kozińskiego 
3) o koszenie i piasek w piaskownicy na placu zabaw w Złotowie. 
 
Z.Mikulak  odpowiedział, że w sprawie dróg  nie mamy jeszcze odpowiedzi z Agencji, natomiast 
w sprawie studzienki  postara  się dojechać w czwartek lub piątek. 
 
Ad.7.  Skarbnik Gminy Agnieszka Michalska Rojek przedstawiła projekt uchwały.  
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.  
Dochody 
Zwiększenia:  
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych na „Remont kapitalny zasiedlonego  
  budynku mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Kaczynos Kolonia 7 ( 91,61 % ) –  
  maksymalna  kwota dofinansowania 200.000 zł.  
- zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za projekt zrealizowany w 
2013 roku – siłownia plenerowa – kwota 21.218 zł.  
Razem zwiększenia               221.218 zł.  
Dochody po zmianach     16.255.979 zł.  
Wydatki  
Zmniejszenia:  
-  przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z podpisaniem umowy  o  
   dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Wzrost turystycznej atrakcyjności Gminy  
   Stare Pole poprzez remont i konserwację XV-wiecznej kapliczki przydrożnej w  
   miejscowości Królewo” – kwota 25.000 zł, ( udział własny )                   
Razem zmniejszenia – 25.000 zł.  
Zwiększenia: 
- „Remont kapitalny zasiedlonego budynku mieszkalnego znajdującego się w miejscowości  
   Kaczynos Kolonia 7 – środki z Agencji plus udział własny – 218.306 zł, 
- zwiększenie kwoty dotacji na zabytki – 5.000 zł, 
- położenie płyt drogowych 110 mb –połączenie ścieżki rowerowej ul.Grunwaldzka z msc. 
  Ząbrowo – kwota do 18.000 zł,    
- zabezpieczenie środków unijnych w kwocie 34.500 zł. w związku z podpisaniem umowy o  
  dofinansowanie projektu„ Wzrost turystycznej atrakcyjności Gminy Stare Pole poprzez  
  remont i konserwację XV-wiecznej kapliczki przydrożnej w miejscowości Królewo” i zmiana 
klasyfikacji przy udziale własnym kwota 25.000 zł, 
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej – kwota 6.100   zł ( remont podłogi i  
  malowanie ścian),  
- opracowanie audytu oświetlenia ulicznego – kwota 9.000 zł.  
Razem zwiększenia – 315.906  zł.  
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Wydatki po zmianach – 16.742.572 zł.  
Deficyt budżetu w kwocie 486.593 zł, zostanie pokryty kredytem: 
-  przychody 1.166. 522  zł ( wolne środki 84.441 zł)  
-  rozchody   679.929  zł ( pożyczka dla Stowarzyszenia Kobiet Żuławskich „Złotowianki”  w  
   kwocie 14.753  zł na zabezpieczenie udziału środków unijnych w  projekcie). 
 
Do przedstawionej uchwały pytanie wniósł radny M.Tamaka – zapytał czy był organizowany  
przetarg na oświetlenie. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – powiedział, że przetarg był i została wybrana firma, która za-
oferowała najniższą cenę. 
Do przedstawionego projektu uchwały więcej pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Uchwała Nr XXIX/251/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.  
 
Ad.8. Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Michalska Rojek powiedziała, że projekt uchwały ma na 
celu dostosowanie zapisów  Wieloletniej Prognozy Finansowej  do zapisów uchwały budżetowej. 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
 
Uchwała Nr XXIX/252/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2014-2022 została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.  
 
Ad.9. Głos zabrała Skarbnik Gminy, poinformowała o zmianie treści   uchwały, która otrzymuje 
brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego”,  
Powiedziała, że kredyt jest na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 486.593,00 zł, a 
pozostała kwota zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, które były zaciągane w latach wcze-
śniejszych, a są zaplanowane do spłaty na ten rok.  
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały odczytał J.Szturmowski. 
 
Uchwała Nr XXIX/252/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została pod-
jęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.  
 
W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. 
 
Ad.10. Odpowiedzi udzielono w trakcie obrad. 
 
Ad.11. W tym punkcie Wójt Gminy Włodzimierz Załucki poinformował o spotkaniu organizowa-
nym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w GOKiS w dniu 29 maja br. o godz. 16,30  
które ma na celu pomoc  w tworzeniu spółdzielni socjalnych, w podjęciu zatrudnienia. Zachęcił  
wszystkich  zainteresowanych do uczestniczenia  w tym spotkaniu. 
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Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej M.Roman i sołtysowi Złotowa 
K.Winiarskiemu w sprawie poszkodowanych w pożarze domu w Złotowie, który miał miejsce w 
m-cu marcu br. 
Radna M.Roman poinformowała, że w dniu wczorajszym ruszyły prace przy budowie 35 m dom-
ku na działce poszkodowanej w pożarze Pani Marceliny Makowskiej. Całą akcję koordynuje Pan 
K.Winiarski, dużo materiałów zorganizował za darmo. Jest potrzeba pomocy w transporcie mate-
riałów. 
Sołtys K.Winiarski powiedział, że są już wykopane „ławy”, które będą zalewane, domek będzie 
miał powierzchnię 35 m2. Poinformował, że dużo współpracuje za pośrednictwem radnego 
I.Dziura z firmą LEIER z Malborka. 
Przewodniczący Rady poparł starania o pomoc dla Pani Marceliny Makowskiej, zwrócił się o zor-
ganizowanie transportu i fachowej pomocy. 
Radny powiatowy A.Kuliński zwrócił się do sołtysa Pana K.Winiarskiego z pytaniem,  jaka po-
moc jest udzielana dla poszkodowanej w tym samym pożarze Pani Sulikowskiej, która obecnie 
zamieszkuje u córki.  
Sołtys odpowiedział, że Pani Sulikowska  otrzymała mieszkanie z gminy w budynku szkoły, które 
obecnie jest dostosowywane do zamieszkania. 
Radny M.Tamaka podziękował sołtysowi K.Winiarskiemu za zaangażowanie w pomoc poszko-
dowanym w pożarze  mieszkańcom Złotowa. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy powiedział, że należałoby poszukać osobę z doświadczeniem 
budowlanym, która zaangażowała by się w budowę tego domu. 
Sołtys K.Winiarski powiedział, że elektrykę będzie kładła firma „Energobud”. 
Wójt zadeklarował, że jako gmina, możemy zapłacić za transport materiałów na budowę domku 
dla Pani Marceliny Makowskiej.  
Głos zabrał Przewodniczący Rady, podziękował  Stowarzyszeniom, za udział w Pomorskich Wio-
sennych Targach Ogrodniczych w Starym Polu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu, Szkole 
oraz Przedszkolu za zorganizowanie obchodów 10 lecia Unii Europejskiej i za Dzień Sportu, 
zwrócił się do sołtysów i radnych w zorganizowaniu Dnia Dziecka na terenach poszczególnych 
miejscowości. 
Następnie głos zabrała  radna J.Staniszewska -  zwróciła się  o podniesienie wjazdu i chodnika 
przy ul. Grunwaldzkiej. 
Z.Mikulak odpowiedział, że jest to droga powiatowa, chodnik jest usytuowany w pasie tej drogi. 
Obowiązkiem właścicieli terenu jest budowa i utrzymanie wjazdów, Ci którzy korzystają z tego 
wjazdu mają obowiązek go naprawić. 
Radna M.Roman zwróciła uwagę, że na drodze do Kaczynosu  wysypane są śmieci, stwierdziła, że 
obecnie jest gorzej, jak przed wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej, a Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów stoi pusty. 
Radny M.Tamaka zabrał głos w sprawie konserwacji ścieżek rowerowych (pęknięcia w asfalcie), 
zwrócił się o koszenie terenu pomiędzy ścieżką rowerową, a drogą krajową, oraz koordynację od-
ległości sadzenia drzewek. 
Z.Mikulak odpowiedział, że w sprawie szczelin w asfalcie ścieżek rowerowych prowadzone są 
przygotowania. Wkrótce zostanie to naprawione. 
Wójt  poinformował, że jest opracowany Wojewódzki Program Ekonomii Społecznej na lata 2014-
2020. Szkolenie w Starym Polu jest zaplanowane na dzień 29 maja w GOKiS. Można tworzyć 
spółdzielnie, które prowadzą działalność na własny rachunek. Można otrzymać do 15.000,- zł, 
dofinansowania  na osobę. Zaprosił wszystkich chętnych na to spotkanie. 
Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Jarosław Szturmowski odczytał pisma: Stowarzyszenia 
Złotowianki – o udzielenie pomocy finansowej, Mieszkańców bloku przy ul. Marynarki Wojennej 4 
o udzielenie pomocy w doprowadzeniu do odpowiedniego stanu zewnętrznego kamienicy. Tematy 
te były omówione na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
Następnie odczytał pismo  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marynarki Wojen-
nej 1C, o naprawę nawierzchni drogowej. (pismo to stanowi załącznik do protokółu). 
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Odnośnie pisma mieszkańców bloku przy ul. Marynarki Wojennej 4 Wójt Gminy, jeszcze raz po-
wtórzył, że budynek ten nie jest wpisany do Rejestru Zabytków, natomiast gdyby był Gmina może 
dać 20 % dofinansowania, ale dopiero po wcześniejszym przedstawieniu faktur. 
Radny P. Kurkowski powiedział, że w tej sprawie należy pisemnie udzielić odpowiedzi mieszkań-
com tego budynku. 
Przewodniczący Rady powiedział, że odpowiedź będzie na piśmie. W przypadku gdyby mieszkań-
cy nie byli usatysfakcjonowani wtedy zorganizujemy spotkanie. 
 

Ad.20 Protokół nr XXVIII/14 z Sesji Rady Gminy z dnia 19 marca  2014 r. został zatwierdzony 
jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.  
 

Ad.21. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady  zamknął XXIX sesję Rady 
Gminy  o godz. 1630. 
 
 
Protokółowała:       Przewodniczący Rady 
B.Stosik 
                Jan Pawlina 
 
Sekretarz obrad: 
Jadwiga Staniszewska 
 


