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KG.0002.21.2020 

       

PROTOKÓŁ NR XXI/2020 

z obrad sesji  Rady Gminy Sztutowo 

odbytej w dniu 05 listopada 2020r     

w trybie zdalnym  

 

PUNKT 1  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Owsiński – Dzień Dobry Państwu, dzisiaj jest 5 

listopada  2020 roku. Witam wszystkich  zebranych którzy uczestniczą  sesji w trybie zdalnym  i 

obecnych na sesji na sali narad na XXI sesji  Rady Gminy. Sesja jest prowadzona w trybie 

zdalnym i jest prawomocna. Udział w sesji bierze 12 Radnych, 8 radnych pracuje w trybie 

zdalnym, 4 Radnych obecnych jest na sali narad, 3 Radnych jest nieobecnych, są 

usprawiedliwieni. 

 

Nieobecni usprawiedliwieni : 

Pani Katarzyna Drynko 

Pan Arkadiusz Walczyk 

Pan Zbigniew Zieliński  

 

Ponadto w sesji uczestniczą w trybie zdalnym: 

Pan Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo 

Pani Grażyna Łosińska – Zastępca Skarbnika Gminy 

Pani Renata Głąb – Sekretarz Gminy Sztutowo.  

 

 

PUNKT 2  

 

Przewodniczący  Rady Gminy – materiały na sesję zostały do Państwa przesłane. Sesja została 

zwołana na wniosek Wójta Gminy. Przewodniczący poinformował, że w kilku punktach będą 
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poprawki związane z literówkami w zapisie programu uzgadnianym tym razem tylko zdalnie i 

odczytał porządek obrad. Wójt Gminy nie wniósł do tego zastrzeżeń.  

 

Porządek obrad sesji : 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Odczytanie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę nr XX/213/2020 Rady Gminy Sztutowo w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XX/213/2020 z dnia 6 października 2020r 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

należnego od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów i ustalenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na  okres 3 lat 

pomieszczenia gospodarczego o pow. 33 m 2 położonego w Sztutowie ul. Zalewowa 

10D. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sztutowo. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego 

zbierania odpadów  komunalnych w Stegnie.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu współpracy Gminy Sztutowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U 

z 2020r, poz. 1057 ) na rok 2021.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy 

Sztutowo.  

15. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdzam, że w ten sposób przystępujemy do procedowana. 

 

PUNKT 3 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr XX/213/2020 

Rady Gminy Sztutowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (11 głosów-za, 1głos -przeciw)  podjęta 

została uchwała jako: Uchwała Nr XXI/221/2020 zmieniająca Uchwałę nr XX/213/2020 Rady 

Gminy Sztutowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 

 

 

PUNKT 4 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 

XX/213/2020 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (11 głosów-za)  podjęta została uchwała 

jako: Uchwała Nr XXI/222/2020 zmieniająca Uchwałę  Nr XX/213/2020 z dnia 6 października 

2020r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

należnego od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów i ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP 

 

 

PUNKT 5  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku 

od środków transportowych. 

 

Dyskusja:  

Radny Pan Piotr Szlendak – rozmawiałem z kierowcami, w innych miejscach płacą o 1/3 mniej. 

Tych samochodów mamy mało. Ile Gmina zyska na tej podwyżce? Proszę nam to wyliczyć. Ja 

jestem przeciwny podwyżce. Należy zachować wysokość na poziomie ubiegłego roku. 

Radny Pan Igor Rudziński – popieram propozycję Pana Piotra Szlendaka. 

Radna Pani Irena Chlebowska – ja również popieram Pana Piotra. Należy te stawki pozostawić 

na poziomie ubiegłego roku. 

Sekretarz Gminy Pani Renata Głąb – mamy jeden autobus. Nie róbmy uchwały dla jednej 

osoby. 

Radny Piotr Szlendak – mamy dużo większą stawkę niż w Nowy Dworze Gdańskim.  

Sekretarz Gminy – podwyżka jest tylko o stopień inflacji 3,9 %. Proszę się przenieść do Nowego 

Dworu. My nie możemy patrzeć co jest w Nowym Dworze. Oni mają więcej samochodów i 

autobusów i mogą obniżać sobie stawki. 
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Radna Pani Krystyna  Skrzek- zawsze jestem za podwyżkami, aby utrzymać budżet. W tym 

momencie jestem za utrzymaniem stawek na poziomie roku ubiegłego w związku z tą sytuacją 

jaką mamy. 

Radny Igor Rudziński – w Nowym Dworze Gdańskim podatek od nieruchomości też został na 

poziomie  ubiegłego roku. Jestem przeciwny tej uchwale.   

Wójt Gminy Pan Robert Zieliński – te stawki są zaproponowane przeze mnie, poprzednie 

obowiązują od kilku lat i nie były zmieniane. Ale to Rada Gminy podejmuje decyzje. Nie 

możemy  się porównywać do innych gmin. Każda gmina ma  inną charakterystykę. W ubiegłym 

roku tej uchwały nie było. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (2 głosy -za, 8 głosów – przeciw, 2 głosy  

wstrzymujące) uchwała nie została podjęta.  

 

Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu oraz znajdują  się na stronie 

BIP. 

 

 

PUNKT 6  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na  okres 3 lat pomieszczenia gospodarczego o pow. 33m2 położonego w 

Sztutowie ul. Zalewowa 10D. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (12 głosów-za) podjęta została uchwała 

jako: Uchwała Nr XXI/223/ 2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na  okres 3 

lat pomieszczenia gospodarczego o pow. 33 m 2 położonego w Sztutowie ul. Zalewowa 10D.. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 
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PUNKT 7  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo. 

 

Dyskusja:  

Sekretarz Gminy – jest to cały blok uchwał związanych z odpadami komunalnymi. Wszystkie 

uchwały zostały zmienione pod względem kompostowania. 

Radny Pan Pan Jerzy Sikora – jak ma wyglądać kompostownik? 

Sekretarz Gminy  – jak ma wyglądać kompostownik, to zostało  określone w regulaminie. 

Radna Pani Aleksandra Hofmann – czy będą prowadzone kontrole? Czy będzie ewidencja 

kompostowników, tak jak ewidencja szaletów przydomowych?  

Wójt Gminy – kontrole będą przeprowadzane, 

Sekretarz Gminy – ustawodawca nie przewidział prowadzenie ewidencji, ale będzie to 

wynikało że złożonej deklaracji i będzie w systemie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (12 głosów-za) podjęta została uchwała 

jako: Uchwała Nr XXI/224/ 2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Sztutowo. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 

 

 

PUNKT 8  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

 

Dyskusja:  
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Sekretarz Gminy – przedstawiła zmiany wprowadzone do uchwały. 

Radny Pan Ryszard Krugły – co z pojemnikami po nawozach i opryskach u rolników?  

Radny Pan Igor Rudziński – uważam, że są to bardzo duże zmiany, niekorzystne dla 

mieszkańców Gminy. Sprawa kompostowników. Nie jesteśmy przygotowani do podjęcia takiej 

uchwały. Należy ją przełożyć na następną sesję. Nie wiemy jakie będą skutki finansowe tych 

uchwał. Należy to przedyskutować. 

Radny Pan Piotr Szlendak – jeden raz w roku wywożone są gabaryty. Czy nie można ich 

wywozić dwa razy w roku i zwiększyć do 300-500 kg? 

Wójt Gminy – to jest nasza propozycja. Nie ograniczamy mieszkańców do oddawania. Jeżeli 

Rada Gminy uważa inaczej, to zmienimy to. (Co do dyskusji i procedowania) COVID nam teraz 

uniemożliwia pewien kontakt. Nawet jeżeli program sesji czegoś nie przewiduje, to 

Przewodniczący winien zamknąć sesję i wtedy możemy rozmawiać na wszystkie tematy. 

Musimy jakoś pracować.  

Sekretarz Gminy – na naszej stronie internetowej jest zamieszczona informacja jakie 

przedsiębiorstwo zbiera pojemniki po nawozach i opryskach. Będziemy musieli znaleźć 

miejsce na tego typu odpady. Jeżeli chodzi o koszty to ustawodawca tego nie określił. 

Radny Pan Piotr Szlendak – jeżeli następna sesja będzie o 11.00 to proponuje spotkać się o 

godz.9.00 i na roboczo przedyskutować tematy sesji. Jak rolnik może nie mieć kompostownika 

i jeszcze robimy na to ulgę? 

Przewodniczący Rady Gminy – tak postaramy się zrobić przy następnej sesji.  

Wójt Gminy – ustawa nam to nakazuje.  Projekt uchwały jest do dyskusji. Jednorazowy wywóz 

gabarytów wynika z zawartej  umowy. Jeżeli będzie nowa umowa, to możemy to zmienić. 

Radny Pan Piotr Szlendak – możemy oddać tylko 100 kg a za resztę musimy płacić.  

Radna Pani Krystyna Skrzek – nasz obecny system jest bardzo kruchy. Jeżeli będziemy 

dokładali dodatkowe zmiany, to będziemy do tego dokładali. Poczekajmy do nowej umowy. 

Na razie zostawić tak jak jest, a potem w nowej sytuacji zobaczymy. 

Radny Pan Igor Rudziński – czy w uchwale nie należy doprecyzować, że odbiór gabarytów 

będzie po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy. Czy to jest już załatwiane wewnętrznie? 

Sekretarz Gminy – każdy zapis ma swoje konsekwencje. Lepiej umieścić informację o wywozie  

na stronie internetowej. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (10 głosów-za, 2 głosy- przeciw) podjęta 

została uchwała jako: Uchwała Nr XXI/225/ 2020 w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 

 

 

PUNKT  9 

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym.  

 

Dyskusja:  

Sekretarz Gminy – podjęcie tej uchwały jest naszym obowiązkiem. Jeżeli mamy budynek 

jednorodzinny to odpady komunalne możemy umieszczać w kompostowniku przydomowym. 

Nie oznacza to, że wszyscy muszą mieć kompostownik. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (9 głosów-za , 3 głosy - przeciw) podjęta 

została uchwała jako: Uchwała Nr XXI/226/ 2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym.  

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 
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PUNKT 10  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (12 głosów-za) podjęta została uchwała 

jako: Uchwała Nr XXI/227/ 2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 

 

 

PUNKT 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług 

przez Punkt selektywnego zbierania odpadów  komunalnych w Stegnie. 

 

Dyskusja:  

Sekretarz Gminy – przedstawiła zmiany, które zostały wprowadzone do uchwały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (10 głosów-za, 2 głosy - wstrzymujące) 

podjęta została uchwała jako: Uchwała Nr XXI/228/ 2020 w sprawie sposobu świadczenia 

usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów  komunalnych w Stegnie. 

 

 

PUNKT 12 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

budżetu gminy na 2020 rok. 
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Dyskusja:  

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Łosińska – przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Wójt Gminy – poinformował, że w bieżącym roku nie będzie już  żadnych sprzedaży działek. 

Budżet Gminy jest stabilny. Będzie wypracowana nadwyżka budżetowa. W tym roku 

sprzedaliśmy dwie działki. Dostaliśmy też odszkodowanie za działkę przy przekopie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (12 głosów-za) podjęta została uchwała 

jako: Uchwała Nr XXI/229/ 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2020 rok 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 

 

 

PUNKT 13  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 

współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2020r, poz. 1057 ) na rok 2021.. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (12 głosów-za) podjęta została uchwała 

jako: Uchwała Nr XXI/230/ 2020 w sprawie przyjęcia regulaminu współpracy Gminy Sztutowo 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2020r, poz. 

1057 ) na rok 2021. 

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 
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PUNKT 14  

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Sztutowo.  

 

Dyskusja:  

Przewodniczący Rady Gminy – zaproponowałem takie rozwiązanie i brzmienie uchwały 

opierając się na opiniach prawnych i wyrażonym już poparciu mieszkańców. W zgodnej opinii 

sprawa nie powinna mieć takiego charakteru jaki obrała. 

Wójt Gminy – w tej sprawie chyba wszystko powiedziałem. Niech o mojej sprawie zadecydują 

inni. Jeżeli Rada Gminy i Wojewoda uznają inaczej to uszanuję tą decyzję i odejdę z pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy – ta sprawa nie powinna mieć miejsca, jest to zwykły spór 

prawny do wyjaśnienia w zwykłej dyskusji.   

Wójt Gminy – bardzo Państwu dziękuje. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuje. 

Przewodniczący Rady Gminy – miejmy nadzieję, że rozsądek zwycięży. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego (11 głosów-za, 1 głos – wstrzymujący) 

podjęta została uchwała jako: Uchwała Nr XXI/231/ 2020 w sprawie odmowy stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Sztutowo.  

 

Protokół z głosowania imiennego oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu oraz znajdują  

się na stronie BIP. 

 

 

Dyskusja końcowa:  

Wójt Gminy – dziękuje Państwu. Ponadto Wójt zwrócił się do Radnych z prośbą aby albo teraz  

albo po sesji zastanowić  się nad formą komunikacji pomiędzy nami. Proszę nas poinformować 

w formie e-maila. Poinformował, że praca nad budżetem gminy na 2021 rok dobiega końca. 
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Nadwyżka budżetowa to 2 miliony złotych.  Na razie zostawimy ją. Musimy walczyć z 

COVIDEM. 

Przewodniczący Rady Gminy – 11 listopada jest Święto Niepodległości. Planowaliśmy, że tego 

dnia w centrum miejscowości zostanie ustawiony na nowym skwerze kamień i tablica, aby 

uczcić naszych przodków, którzy tu byli przed nami. Plany niestety musimy przełożyć w 

związku z sytuacją i epidemią, nie odkładamy ich jednak na długo. W 2021 roku takie miejsce 

powstanie i przy nim się zbierzemy. 

Radna  Pani Anna Zalewska – w imieniu mieszkańców podziękowała Wójtowi, Radzie Gminy, 

pracownikom Urzędu Gminy  za wykonanie drogi do Grochowa Pierwszego. 

Radny Pan Piotr Szlendak – poprzednio nic nie można było robić, a teraz się wszystko robi. 

Radny Pan Ryszard Krugły – jestem wdzięczy Panie Wójcie za wykonanie 1 kilometra drogi w 

Łaszce. 

Radny Pan Andrzej Szymański – podziękował za wykonanie ulicy Okrężnej w Sztutowie. 

Wójt Gminy – to nie jest praca samego Wójta. Bez pracowników, Rady Gminy , sołtysów nic 

bym nie zrobił. Obiecaliśmy sobie, że razem damy radę. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami 

Gminy Sztutowo. Dziękuje Państwu, że przez te dwa lata daliście mi popracować.  

 

 

PUNKT 15 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

XXI sesji Rady Gminy .  

 

Czas trwania obrad sesji od godz. 9.00 do godz. 11.25 

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Integralną  częścią   protokołu jest nagranie na nośniku – obraz i dźwięk.   

Protokół jest umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo.    
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Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

    

Iwona Cich            dr Marcin Owsiński  

Inspektor          

 

 

 

 

 

 

 

 


