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K.G.0002.38.2014  
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2014  

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo 
odbytej w dniu 23 października   2014r   

 
 
PUNKT 1  
 
Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy –otworzył XXXVIII sesję 
Rady Gminy Sztutowo. Serdecznie przywitał, radnych, ,  sołtysów, przedstawicieli  
samorządu gminnego, kierowników jednostek organizacyjnych,  radcę prawnego. 
Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad.  
Na stan 15 radnych obecnych było na sesji  14 radnych.  
 
Nieobecny nieusprawiedliwiony 
Pan Jerzy Sikora   
 
W sesji uczestniczył Pan Grzegorz Ciechanowicz – który poinformował , Ŝe 
reprezentuje lokalną prasę .  
 
Lista obecności Radnych Gminy Sztutowo  stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.  
Lista obecności  sołtysów wsi  stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. 
 
W sesji uczestniczyli :  
Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy 
Pani Lucyna Polańska – Skarbnik Gminy  
Pan Igor Kępiński – Radca Prawny  
Pani Renata Głąb – Sekretarz Gminy  
 
PUNKT 2  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zgłosił wniosek o  zmianę tytułu punktu 13  
na „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych 
utworzonych na terenie Gminy Sztutowo „  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów – za / 
przyjęli wniosek oraz następujący porządek obrad :   
 
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2.   Przyjęcie porządku obrad . 
3.   Zapytania i wolne wnioski .  
4.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014  
      Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sztutowie w tym o wynikach sprawdzianów  
      i egzaminów .  
5.   Informacja Dyrektora z działalności Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym  
      2013/14 .  
6.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej  
      w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej  .  
7.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej  
      w obrębie geodezyjnym Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej   
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8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata  
      2014-2020 .  
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu  
      IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  
      w ramach  Działania 9.3 –Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej –  
      plany gospodarki niskoemisyjnej /PGN/ Konkurs nr 2 /PO liŚ /9.3/2013 / . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
      nieruchomości .  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków  
      transportowych . 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przebiegu sezonu 
      turystycznego w Gminie Sztutowo w 2014 roku .  
13. Podjęcie uchwały o zmianie w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych  
       utworzonych na terenie Gminy Sztutowo 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  
      Społecznej w Sztutowie .  
15 .Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu gminy na 2014 rok .  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
      Sztutowo na lata 2014-2017 .  
17. Informacja Wójta Gminy Sztutowo na temat oświadczeń majątkowych złoŜonych  
      przez pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie oraz Kierowników jednostek  
      organizacyjnych .  
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo na temat złoŜonych  
      oświadczeń majątkowych przez Radnych Gminy Sztutowo .   
19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy  
      na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .  
20. Zakończenie obrad. 
 
PUNKT 3  
 
Przewodniczący Rady Gminy  - w związku z tym ,Ŝe kadencja Rady Gminy się 
kończy , następna sesja Rady Gminy odbędzie się 6 listopada 2014r .  
Nasza kadencja została opisana w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy w 
Sztutowie . Wśród nas jest juŜ Radna przyszłej kadencji Rady Gminy Pani Jolanta 
Kowalczyk . śyczę wszystkim którzy kandydują zwycięstwa w nadchodzących 
wyborach samorządowych .  
 
Pani Choduń Katarzyna – sołtys wsi Płonina -  w imieniu mieszkańców m.Płonina 
podziękowała  Wójtowi oraz Radnym Gminy za wybudowanie drogi . 
Pani Jolanta Kowalczyk – sołtys wsi Groszkowo – w imieniu własnym oraz 
mieszkańców podziękowała sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy za 
zaangaŜowanie przy organizacji doŜynek gminnych . 
Pan Zwiewka Zdzisław -  zwrócił się z zapytaniem , czy planowane są zmiany w 
ustawie śmieciowej ?  
Pan Janusz Rostkowski -  dlaczego tak długo czekaliśmy z remontem budynku w 
Katach Rybackich ? W chwili obecnej są bardzo duŜe utrudnienia .  
Ile śmieci sortowanych i niesortowalnych zebrała gmina .  
Pan Zwiewka Zdzisław – interesuje mnie sprawa stacji paliw. W planie 
zagospodarowania przestrzennego mamy przeznaczony na nią teren .Czy zgłaszali 
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się firmy chętne do prowadzenia stacji ? Czy Gmina podejmowała działania w tym 
zakresie ?  
Jak przedstawia się sprawa gazu ziemnego i co dalej z wiatrakami . Czy nadal mamy 
inwestora  na budowę wiatraków ?  
 
PUNKT 4  
 
Przewodniczący Rady Gminy – wszyscy jesteśmy zachwyceni informacją 
przedłoŜoną przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Sztutowie .Jesteśmy pełni 
podziwu dla kadry kierowniczej . Wzajemna współpraca bardzo nas cieszy .  
 
Pani Sylwia Owsińska – Dyrektor Zespołu Szkół w Sztutowie –przedstawiła 
informację o wynikach sprawdzianów i egzaminów . Ponadto poinformowała o 
uroczystościach które odbędą się 24.10.2014r oraz 7.11.2014r . 
 
Pan Zwiewka Zdzisław -  dwoje nauczycieli zostało wyróŜnionych przez Kuratora 
Oświaty w Gdańsku . Którzy  nauczyciele otrzymali nagrody ? 
 
Pani Sylwia Owsińska -  za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymały Pani Małgorzata 
Błaszak oraz Pani Kinga Rutkowska . 
Do Kuratorium wpłynęło 1000 wniosków , 80 nauczycieli otrzymało nagrody w tym  
nasze Panie jako jedyne z powiatu nowodworskiego .  
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Sztutowie w tym o wynikach sprawdzianów  
 i egzaminów  została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów –za/ i stanowi załącznik Nr 4 
do protokółu . 
 
Przewodniczący Rady Gminy – przywitał bardzo serdecznie Pana Janusza 
Charlińskiego – radnego powiatowego . 
 
Pan Janusz Charliński -  jest juŜ koniec kadencji . Nie udało się wszystkiego zrobić 
ze względu na brak środków finansowych . Droga w Płoninie miała być zrobiona , 
Dyrektor powiedział ,Ŝe do wyborów zdąŜy to zrobić . Do końca b.r ma być wykonana 
dokumentacja na budowę drogi do morza w Sztutowie . Dziękuje Państwu za 4-letnią 
współpracę .  
 
Pan Zwiewka Zdzisław – nie naleŜy zapomnieć o drodze prowadzącej do Pana 
Lewczuka .  
 
Przewodniczący Rady Gminy- dróg powiatowych jest bardzo duŜo do zrobienia .  
 
PUNKT 5  
 
Przewodniczący Rady Gminy – po zapoznaniu się z informacją przedłoŜoną przez 
Panią Dyrektor Przedszkola równieŜ jesteśmy zachwyceni .  
 
Pani Daniluk –Szala Katarzyna- Dyrektor Przedszkola -  przedstawiła informację na 
temat przeprowadzonych remontów . Podziękowała Wójtowi oraz Radnym Gminy  
za umoŜliwienie ich wykonania .  
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Informacja Dyrektora z działalności Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym  
2013/2014 została przez Radnych przyjęta jednogłośnie / 14 głosów –za/  i stanowi 
załącznik Nr 5 do protokółu  .  
 
PUNKT 6   
 
Przewodniczący Rady Gminy – Komisje stałe Rady Gminy zaopiniowały wszystkie 
materiały pozytywnie . Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w 
sprawie sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w obrębie 
geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej  . 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów –za/ 
podjęli uchwałę jako : 
  

UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2014 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w obrębie 

geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej   
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu . 
 
PUNKT 7   
 
Przewodniczący Rady Gminy –odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w obrębie geodezyjnym Sztutowo w 
drodze bezprzetargowej  . 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów –za/ 
podjęli uchwałę jako : 
  

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2014 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w obrębie 

geodezyjnym Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej   
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 
 
PUNKT 8   
 
Przewodniczący Rady Gminy –odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014-2020 .  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  / 13 głosów –za, 1 głos – 
wstrzymujący /  podjęli uchwałę jako : 
  

UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2014 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014-2020 . 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. 
 
PUNKT 9   
 
Przewodniczący Rady Gminy –odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
środków z Funduszu Spójności z Priorytetu   IX- Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  w ramach  Działania 9.3 –
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Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej –   plany gospodarki 
niskoemisyjnej /PGN/ Konkurs nr 2 /PO liŚ /9.3/2013 / . 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów –za, 
 podjęli uchwałę jako : 
  
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2014 
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu   IX- 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 
w ramach  Działania 9.3 –Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej  

plany gospodarki niskoemisyjnej /PGN/ Konkurs nr 2 /PO liŚ /9.3/2013 / . 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 
 
PUNKT 10   
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od  nieruchomości .  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni/ 13 głosów –za, 1 głos – 
wstrzymujący /  podjęli uchwałę jako : 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2014 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości . 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
 
Pan Zwiewka Zdzisław- czy są wytyczne w sprawie podatku rolnego ?  
 
Wójt Gminy  - podatek rolny został określony przez GUS w wysokości 61 złotych . 
Podatek rolny stosowany przez nas byłby wyŜszy . W związku z tym , Ŝe będzie on 
mniejszy nie ma koniczności podejmowania uchwały w tej sprawie . 
 
PUNKT 11  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku 
od środków  transportowych . 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie   / 14 głosów –za, /  
podjęli uchwałę jako : 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2014 
w sprawie stawek podatku od środków  transportowych . 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. 
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PUNKT 12  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
informacji na temat przebiegu sezonu  turystycznego w Gminie Sztutowo w 2014 
roku. 
Nadmienił ,Ŝe na posiedzeniach Komisji poruszany był temat opłat miejscowych .  
Jesteśmy zaniepokojeni mniejszymi wpływami z tego tytułu do budŜetu gminy . 
 
Wójt Gminy  -brak obowiązku meldunkowego spowodował , Ŝe wpływy opłaty 
miejscowej były mniejsze. W planie zaplanowano około 120 tysięcy złotych wpływów 
a wykonano około 80 tysięcy złotych . Podejmowaliśmy wszelkie moŜliwe działania 
informacyjne.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie   / 14 głosów –za, /  
podjęli uchwałę jako : 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2014 
w sprawie przyjęcia informacji na temat przebiegu sezonu  turystycznego w 

Gminie Sztutowo w 2014 roku. 
 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. 
     
PUNKT 13  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany opisu 
granic okręgów wyborczych  utworzonych na terenie Gminy Sztutowo. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie   / 14 głosów –za, /  
podjęli uchwałę jako : 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2014 
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych  utworzonych na terenie 

Gminy Sztutowo. 
 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu. 
     
PUNKT 14  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie .  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie   / 14 głosów –za, /  
podjęli uchwałę jako : 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2014 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Sztutowie . 
 

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu. 
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PUNKT 15  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie budŜetu gminy na 2014 rok .  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie   / 14 głosów –za, /  
podjęli uchwałę jako : 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2014 
zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu gminy na 2014 rok . 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokółu. 
 
PUNKT 16  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sztutowo na lata 2014-2017. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie   / 14 głosów –za, /  
podjęli uchwałę jako : 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2014 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Sztutowo na lata 

2014-2017 
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu. 
 
PUNKT 17  
 
Wójt Gminy – przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych złoŜonych 
przez pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych.  
Informacja stanowi załącznik Nr 16 do protokółu . 
 
PUNKT 18  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat złoŜonych oświadczeń 
majątkowych przez Radnych Gminy Sztutowo . 
Informacja stanowi załącznik Nr 17 do protokółu . 
 
PUNKT 19  
 
Pan Stanisław Kochanowski –Wójt Gminy  - dziękuje za podziękowania .  
Ustawa śmieciowa – zmiany jakie chce wprowadzić Sejm , są co chwile zmieniane.  
Ma być zmiana aby  egzekucję z tytułu nie wpłacanych opłat za odpady komunalne 
prowadziły Urzędy Skarbowe . 
 
Wiatraki – ferma wiatrakowa miała być budowana w części południowej gminy . 
Inwestor chciał wybudować 21 wiatraków , była aprobata mieszkańców . Niestety  
ekolodzy się sprzeciwili. W chwili obecnej wystąpiła druga firma , która ma zamiar 
wybudować mniejszą ilość wiatraków . Obecnie jest na etapie opracowywania 
dokumentacji .  
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Gaz – od początku mojej pracy w Urzędzie Gminy podejmowana jest sprawa gazu .  
Występowaliśmy do kilku firm w tej sprawie . W minionej kadencji firma PGN i G 
zwróciło się do nas z zapytaniem ile na naszym terenie powstaje nowych obiektów, 
ile jest nowych przedsiębiorców , jakie gmina ma plany rozwojowe . No niestety na 
tym się to skończyło . W tej kadencji poruszyliśmy wszystkie moŜliwe instytucje  
począwszy od Wojewody . W projekcie rozwoju naszego województwa wpisany jest 
zapis o niezbędności realizacji tej inwestycji .Nie moŜemy tego podarować , musimy 
wciąŜ walczyć . Były prowadzone rozmowy z PGN i G. . Nie moŜe to być inwestycja 
gminna . Było w tej sprawie spotkanie w powiecie , zasugerowaliśmy aby zapis dot: 
gazu był równieŜ zapisany w strategii . 

Firma Orlen i Lotos jak i wszystkie pozostałe posiadające stacje paliw , zostały 
powiadomione o moŜliwości wybudowania stacji w Sztutowie .śadna z tych firm ,  nie 
wykazała zainteresowania argumentując brakiem opłacalności . .  
 
Informowałem ,Ŝe na realizację inwestycji w Przedszkolu i w budynku w Kątach 
Rybackich złoŜyliśmy wnioski o dofinansowanie w 80 % z NFOŚ .W sierpniu 
dokładnie 15.08 .2014 została podpisana umowa . Następnie ogłosiliśmy przetarg . 
No niestety procedury przetargowe się przedłuŜyły . Rozstrzygnięcie przetargu było 
na początku września. Zrobiliśmy  to z pewną świadomością , chcieliśmy na 
realizację tej  inwestycji pozyskać środki zewnętrzne . Termin realizacji to 30.11. 
2014r . Ogrzewanie ma zostać uruchomione jeszcze w październiku .  
 
Bilans śmieciowy okazał się taki jaki jest . Podejmujemy wszelkie działania w tej 
sprawie , pracownicy przeprowadzają kontrole . 
 
Pani Renata Głąb – Sekretarz Gminy – przedstawiła ile w poszczególnych 
miesiącach w tym roku wywieziono ton poszczególnych odpadów komunalnych . 
Poinformowała ,Ŝe na dzień 30.09.2014r wpłynęło do Urzędu Gminy wpłat za odpady 
545 tysięcy złotych a gmina wydała 784 tysiące złotych . 
JeŜeli chodzi ile segregowanym a ile było niesegregowanych odpadów to odpowiedzi 
udzielę na piśmie .  
 
 Wójt Gminy przedstawił najwaŜniejsze sprawy i wydarzenia w okresie pomiędzy 
sesjami od 9 września 2014 r. do 23 października 2014 r.  
 
13.09. –  uczestniczyłem  w doŜynkach powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 
16.09. -  spotkałem się z firmą budowlaną TUGA w/s naprawy usterek powstałych  
              na drogach w Groszkowie i Sztutowskiej Kępie  
18.09. – uczestniczyłem  w zebraniu wiejskim w Łaszce 
18.09. -  uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia  
20.09. -  w  Kątach Rybackich podejmowałem  grupę emerytów z koła emerytów 
20.09. -  uczestniczyłem w doŜynkach gminnych 
25.09. – odbyło się  spotkanie w Sztumie w/s przystąpienia do Pętli śuławskiej 
26.09. -  podpisałem umowę na teleopiekę dla osób samotnych i starszych 
26.09. -  uczestniczyłem w zebraniu lokalnym w Kątach Rybackich 
29.09. -  uczestniczyłem w konferencji bezpieczeństwa i porządku w Starostwie  
              Nowodworskim organizowanej przez Starostę 
5.10.  -   wręczyłem ł nagrody dla uczestników rajdu rowerowego organizowanego  
              przez Hotel Tristan 
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9.10. -    podpisałem umowę na oznakowanie tras i postawienie witaczy w Urzędzie  
              Marszałkowskim 
11.10. -  uczestniczyłem  w turnieju „Bursztynowa Liga” na którym wręczyłem 
     nagrody uczestnikom, 
- o godz. 15:00  odbył się odbiór siłowni  w Kątach Rybackich i uczestniczyłem 
               w rozgrywkach grup  najmłodszych 
14.10. – spotkanie  z nauczycielami z okazji Narodowego Dnia Edukacji 
16.10. -  uczestniczyłem w powiatowym Dniu Seniora 
17.10.  - uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Łaszce 
21.10. -  odbyło się Walne Zgromadzenie Centralnego Wodociągu śuławskiego  
 
PUNKT 20   
 
 
     W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
 
uznał sesję za zakończoną .  
 

Na tym protokół zakończono i podpisano .  
 

Czas trwania sesji do godz. 10.00 do godz. 12.10. 
 

Sekretarz obrad   Przewodniczący Rady Gminy  
 
Magdalena Morawska   mgr Bogdan Pniewski  
       ( podpis nieczytelny )  
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