
RO.0002.5.2017 

Protokół nr XXV/17 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 

z dnia 13 września 2017 r. 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza Obrad. 

4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 

− Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

− Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 

− Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 

− Radnych, 

− Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starym Polu 

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Generała Józefa Bema.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 2/6, obręb Parwark, 

Gmina Stare Pole.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa Gminy Stare 

Pole w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e -Rozwoju” 

w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja i Rozwój 2014 -2020 w ramach II Osi Priorytetowej – Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku  pomocy finansowej przez Gminę 
Stare Pole dla Powiatu Malborskiego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla 

Powiatu Chojnickiego.  

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2023. 

15. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2016 r.  

16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

17. Komunikaty. 

18. Zatwierdzenie protokołu nr XXIV/17 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 21 czerwca  2017 r. 

19. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

 

Ad.1. O godz. 1400  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski otworzył XXV 

sesję Rady Gminy, która odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Starym Polu.  

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

uchwał. 

Ustawowy skład rady – 15 

Obecnych – 14 

Nieobecnych – 1 (Pan Mateusz Słowik) 
 

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

Mączkowskiego. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  
 

Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Janusz Mączkowski, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa Pan Wojciech Richert, Przewodnicząca  Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 

Pani Feliksa Lucyna Rojewska. W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy podziękował 

Pani A.Popławskiej Płachta, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu za 

zorganizowanie w dniu 2 września br. wspólnego czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego 

w ramach Narodowego Czytania 2017. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Ad.5. Głos zabrał  Pan Kazimierz Woś sołtys wsi Stare Pole, zaprosił wszystkich obecnych na 

Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 17.09.br. Następnie Pan Zbysław Boćko sołtys wsi 

Ząbrowo zwrócił się z zapytaniem w sprawie kanalizacji, przystani kajakowej nad Nogatem 

oraz możliwości naprawy poboczy drogi w ramach dofinansowania  
 

Ad.6. Nikt nie zabrał głosu. 
 

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

Powiedział, że projekt  uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie niniejszej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
 

Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości została 

podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

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

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie niniejszej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
 

Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starym Polu w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Generała Józefa Bema. została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

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

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie niniejszej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
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Uchwała Nr XXV/185/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – 

dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 2/6, obręb Parwark, Gmina Stare Pole  

została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

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

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa Gminy Stare Pole w celu wspólnej 

realizacji projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e -Rozwoju” w  konkursie  nr 

POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i  Rozwój 

2014 -2020 w ramach II Osi Priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie niniejszej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla 

Powiatu Malborskiego została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

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

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o podjęcie niniejszej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu 

Chojnickiego została podjęta jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski odczytał projekt uchwały. 

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 

stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały. 
 

Zmiana budżetu – Sesja Rady Gminy Stare Pole – 21 czerwca 2017 roku 

1.Dochody 

Zwiększenia: 

− wpływy z różnych opłat  – opłaty za korzystanie ze środowiska– 3.000 zł. 

− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.000 zł. 

− podatek od spadku i darowizn – 5.000 zł.  
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− podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł.    

− dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku na realizację programu "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 

terenie gminy Stare Pole - edycja 2017 " - kwota 20.000 zł. 

− dochody własne GOPS – 11.930 zł. ( 11.000 zł. dochody własne , 930 zł. zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń ) 
− zwrot z budżetu państwa – fundusz sołecki za 2016 r. – 54.204 zł.  

− odsetki bankowe 5.000 zł.  

-  zwroty za uczęszczanie do przedszkola w Starym Polu dzieci nie będących  mieszkańcami 

gminy Stare Pole – 5.000 zł. 

- niewygasający wydatek z roku 2016 –  niewykonane odwodnienie ul. Marynarki Wojennej 1 

A i 1 C – 60.000 zł.  

Razem zwiększenia- 194.134 zł.  

Razem zmniejszenia – 0 zł.  

Dochody po zmianach  - 24.764.998,56  zł.    
 

2.Wydatki 

Zwiększenia: 

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego – 15.000 zł. usuwanie skutków 

nawałnic  

- zwiększenie o 3.200 zł. dotacji dla Biblioteki na pokrycie wkładu własnego w projekcie 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”(otrzymane dofinansowanie 7.200 zł) 

− zwiększenie wydatków o kwotę  65.000 zł. na realizację zadania modernizacja drogi 

transportu rolnego w Ząbrowie; na realizację zadania gmina Stare Pole otrzymała 

dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 

60.000 zł. ; w związku z podpisaną umową o dofinansowanie gmina ma obowiązek 

wykonania odcinka o długości 0,331 km stąd konieczność zwiększenia środków na to zadanie  

− zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł. na opracowanie trzech dokumentacji ( dwie 

drogi w Królewie – działki nr 115 i 167,168 , jedna w Ząbrowie – działka nr 138/2 ) na 

ułożenie płyt – przygotowanie dokumentacji na złożenie wniosku o środki z funduszu 

ochrony gruntów rolnych w przyszłych latach  

− zwiększenie wydatków na realizację programu "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Stare Pole - edycja 2017 "  - kwota 20.000 zł. w związku  z 

otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Gdańsku  

− zwiększenie wydatków o kwotę 15.700 zł. na zadanie budowa drogi w kierunku lotniska  

− zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł. w związku z opracowaniem dokumentacji na 

przebudowę ulicy Dworcowej w Starym Polu . 

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez GOPS w 

latach ubiegłych –  930  zł. 

- uruchomienie rezerwy celowej w kwocie 107.000 zł. na wynagrodzenia – 45.000 zł. Zespół 

Szkół , 62.000 zł. Urząd Gminy  

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł. z tytułu prac związanych z zabezpieczeniem 

podcienia w Kleciu  

Razem zwiększenia –  266.830 zł.   

Zmniejszenia : 

- zmniejszenie wydatków z tytułu pomocy finansowej dla powiatu malborskiego o kwotę 
31.890 zł. ; zakończenie  i rozliczenie zadania zaplanowanego na 2017 r 

- zmniejszenie wydatków w GOPS o kwotę 70.000 zł. ( 15.000 zł. domy pomocy społecznej, 

55.000 zł. dodatki mieszkaniowe )   

- w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację  obiektów Szkoły i 
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Przedszkola w Starym Polu zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu 

realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej na rok 2018 ; stąd konieczność 
zmniejszenia wydatków na to zadanie w roku 2017 o kwotę 2.294.809 zł. i przeniesienie ich 

na rok przyszły  

- uruchomienie rezerwy celowej w kwocie 107.000 na wynagrodzenia . 

Razem zmniejszenia – 2.503.699 zł.  

Wydatki po zmianach – 26.465.563,51 zł.    
 

3.Przychody  

− wolne środki z lat ubiegłych – 2.169.800 zł. 

− nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 39.664,95 zł.  

− kredyt – 0 zł. ( w związku z przesunięciem  terminu realizacji zadania w zakresie 

termomodernizacji na przyszły rok nie ma potrzeby zaciągania kredytu w bieżącym roku 

budżetowym ) 

Przychody po zmianach 2.209.464,95 zł.   

4.Rozchody 

Rozchody 508.900 zł. 
 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia.  

 

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

Powiedział,   że   projekt    uchwały    został   omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu 

Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej 

uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Uchwała Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 została podjęta  

jednogłośnie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Ad.15. Informacja Wójta Gminy:  

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r.: 

- 5 kierowników jednostek złożyło oświadczenia w terminie; 

- 1 osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta złożyła oświadczenia 

w terminie; 

- Skarbnik Gminy,  Zastępca Wójta złożyli oświadczenia w terminie. 

 

W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy: 

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r.: 
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- 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w terminie; 

 

W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. 

Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
 

Ad.16. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Marek Szczypior.  

 

- Dofinansowanie remontu dróg śródpolnych w Ząbrowie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych - obecnie w ramach dofinansowania z tego Funduszu 

realizowane jest zadanie Grunwaldzka-Letniki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych  zmniejszył dofinansowanie tego zadnia  o 40 % oraz zmniejszył wielkość zadania z 

500m na 331m. W pierwszej kolejności będzie kontynuacja remontu tej drogi. Następne w 

planie są drogi w Królewie i droga na wał p.powodziowy. Takie są plany, natomiast radni 

będą uczestniczyć w planowaniu budżetu i ewentualne zmiany zawsze  mogą być 
wprowadzone.  

Kanalizacja wsi Ząbrowo: prace zostały podzielone na 3 części, na część 1- budowa 

kanalizacji sanitarnej  wsi Zabrowo złożono 1 ofertę, na część 2 – modernizacja Gminnej  

Oczyszczalni Ścieków  złożono 1 ofertę, na 3 część – uszczelnienie istniejącej kanalizacji 

sanitarnej aglomeracji Stare Pole nikt nie złożył oferty. Przetarg odbył się 4 września, oferty 

zostały otwarte. Jesteśmy na etapie oceny złożonych ofert. Po wyłonieniu Wykonawcy 

i podpisaniu umowy prace będą wykonywane.  

Przystań kajakowa – nie mamy jeszcze podpisanej umowy na dofinansowanie z Urzędem 

Marszałkowskim. Prace zostaną rozpoczęte po uzyskaniu kompletu dokumentacji. 

 

Ad.17. Przewodniczący Rady Gminy Pan J.Szturmowski odczytał pismo mieszkańca wsi 

Szaleniec,  który  zwrócił  się  z  prośbą  o odstąpienie od sprzedaży gminnej działki nr 33 w 

Szaleńcu i przeznaczenie jej do celów sportowo-rekreacyjnych mieszkańców wsi Szaleniec.  

Przewodniczący Rady Gminy  powiedział, że radny z tego terenu nie zgłaszał roszczeń 
mieszkańców którzy byliby zainteresowani wykorzystaniem tej nieruchomości w innym celu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że działka ta Uchwałą Rady Gminy na poprzedniej 

sesji  została przeznaczona do sprzedaży, odpowiedź na pismo zostanie udzielona na piśmie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Markowi Szczypior 

Wójtowi Gminy Stare Pole. 

Pan Marek Szczypior Wójt Gminy Stare Pole poinformował, że z dniem 1 września w wyniku 

naboru na stanowisko Sekretarza Gminy została wybrana Pani Bożena Falkowska, od 2 lat 

pracownik Urzędu Gminy w Starym Polu. Pani Bożena Falkowska przeszła całą procedurę 
naboru, posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań na stanowisku Sekretarza 

Gminy. 

Następnie zaprosił wszystkich obecnych  na Dożynki Gminne, które odbędą się w niedzielę 
17 września i rozpoczną Mszą Świętą o godz. 14,00 w Kościele Parafialnym w Krzyżanowie. 

Wójt nawiązał do nieprawdziwych wypowiedzi, że nie zorganizował Dożynek razem z 

Targami organizowanymi przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Powiedział, że 

jako człowiek wychowany w duchu wartości chrześcijańskich wie, że nie należy łączyć 
Dożynek z Targami. Targi nie są tradycją, Tradycją są Dożynki, które zawsze organizowane 

były 23 września bez względu na to w jakim dniu tygodnia wypadały. Dlatego nigdy nie 

próbował łączyć tego doniosłego święta z Targami. Wójt powiedział, że bardzo się cieszy, że 

na Dożynkach Wojewódzkich w Starym Dzierzgoniu, wieniec zrobiony przez Panie ze 

Stowarzyszenia „Tradycja” ze Starego Pola uzyskał wyróżnienie, natomiast na Dożynkach 

Powiatowych w Lichnowach I miejsce zdobył wieniec wykonany przez Panie z sołectwa 
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Ząbrowo. Podziękował Paniom, które robiły wieńce.     

Następnie poinformował, że Projekt Gminy Stare Pole "Przystanek Leśny Żuławy" uzyskał 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ponad 127 tys. złotych, umowa 

została już podpisana.  Inwestycja ta będzie realizowana w parku przy Szkole w Starym Polu.  

Nikt więcej nie zabierał głosu. 

 

Ad.24. Protokół Nr XXIV/17 z sesji Rady Gminy z dnia  21 czerwca 2017 r. został 

zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

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

o godz. 1500. 

 
   
 

Sekretarz obrad:        Przewodniczący Rady 

     

Janusz Mączkowski                   Jarosław Szturmowski 

 

 

 

 

Protokółowała: 

B.Stosik 

 

 


