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Protokół   Nr VI/2015 

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 

 
Do pkt 1. 
  Otwarcie. 
  Przewodniczący  Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1400 
otworzyła VI sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego, 
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy.  
 
Do pkt 2. 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 Przewodniczący rady  oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) aktualnie w 
posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. (Nieobecni 
radni: Kazimierz Marchlewski i Antoni Tymicki – usprawiedliwiony). 
Spoza grona radnych w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy. 
 
Do pkt 3. 
 Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący odczytała zaproponowany radnym  następujący porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb 
realizacji farmy wiatrowej,  

b) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 

c) w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w 
Mikołajkach Pomorskich, 

d) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania 
      rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki 
      Pomorskie, 
e) w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki 

Pomorskie, 
f) w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na  

lata 2015-2020,  
g) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015, 
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 
7.  Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8.  Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
9.  Wolne wnioski i informacje. 
10.Zakończenie sesji. 
 
Radni nie wnieśli uwag i propozycji zmian w porządku obrad sesji. 
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Listę podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Do pkt. 4. 
      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący rady poinformowała, iż protokół z poprzedniej sesji wyłożony był do 
wglądu przed sesją w biurze rady oraz przesłany radnym drogą e-mail i radni mieli możliwość 
zapoznania się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Po przegłosowaniu w 
obecności 13 radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokół bez odczytywania do akceptującej 
wiadomości. 
 
Do pkt 5. 
     Podjęcie uchwał: 

b)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla 
potrzeb realizacji farmy wiatrowej,  

Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie, został przekazany radnym przed sesją.  
Materiały dotyczące projektu uchwały omówione zostały na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Projekt uchwały dotyczy planu miejscowego, który obejmuje realizację przedsięwzięcia – 
budowa farmy wiatrowej składającej się z trzech turbin wiatrowych. Inwestycja będzie 
realizowana przez inwestora prywatnego w okolicy wsi Kołoząb, poinformowała Marzena 
Czarnecka insp. ds. gospodarki przestrzennej. 
Do projektu uchwały radni nie wnieśli pytań i uwag.  
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w 
gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej i poddała ją pod 
głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr VI/32/2015 w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb 
realizacji farmy wiatrowej,  która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

b)   w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności  
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 

Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie został przekazany radnym przed sesją.  
Materiały dotyczące projektu uchwały omówione zostały na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Insp. ds. gospodarki przestrzennej poinformowała, że uchwała umożliwi podpisanie przez 
wójta aktu notarialnego na służebność przesyłu, aby inwestor mógł położyć kabel w drogach 
wewnętrznych gminy (dz. Nr 465 i 468) położonych w Mikołajkach Pomorskich. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.  
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddał ją 
pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr VI/33/2015  w 
sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, która stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu. 
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c) w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej  
w Mikołajkach Pomorskich, 

Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie przekazany został radnym przed sesją.  
Materiały dotyczące projektu uchwały omówione zostały na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Projekt uchwały dotyczy działki na której wybudowane są dwie studnie głębinowe stanowiące 
gminne ujęcie wody dla większości naszej gminy. Dla uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości potrzebna jest zgoda rady na nabycie do gminnego zasobu przedmiotowej  
nieruchomości, wyjaśniła insp. do spraw gospodarki przestrzennej. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją 
pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr VI/34/2015 w 
sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w 
Mikołajkach Pomorskich, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

d) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania 
 rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki 
 Pomorskie, 

Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie przekazany został radnym przed sesją.  
Materiały dotyczące projektu uchwały omówione zostały na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Sekretarz gminy poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z 2013 
roku, w pierwszym roku postępowanie rekrutacyjne do przedszkola było prowadzone przez 
dyrektora. Okres przejściowy już minął i w związku z tym kryteria do II etapu naboru ustala 
rada gminy w uchwale. Projekt uchwały zawiera kryteria, które pozwalają wprowadzać II 
etap rekrutacji dzieci do przedszkola. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją 
pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr VI/35/2015 w 
sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki 
Pomorskie, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

e) w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki  
Pomorskie, 

Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie , został przekazany radnym przed sesją.  
Materiały dotyczące projektu uchwały omówione zostały na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Kier.ref gospodarczo-komunalnego Jacek Karpowicz wyjaśnił, że projekt uchwały 
dotyczy gospodarki niskoemisyjnej czyli ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 
W tym celu chcemy zmodernizować nasze obiekty. Zatwierdzenie planu przez radę potrzebne 
jest do pozyskiwania środków z zewnątrz. 
Radny Wiesław Kot zapytał czy mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski do Urzędu 
Gminy o dofinansowanie np. jeżeli będą zakładać solary . 
Kier. ref. gosp. kom. odpowiedział, że w uchwale jest mowa o obiektach użyteczności 
publicznej gminy. 
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Wójt dodał, że jest taki wymóg żeby się ubiegać o środki zewnętrzne na różne działania 
proekologiczne, czyli termomodernizacje, zakładanie kolektorów słonecznych czy pobór 
ciepła. Tak naprawdę to jeszcze nie wiemy na co będzie można te środki pozyskać, jest to 
uzależnione od posiadania przez gminę planu gospodarki niskoemisyjnej. Jeżeli gmina nie 
będzie miała takiego planu, nie będzie mogła pozyskać środków i mieszkańcy nie będą się 
mogli starać o dofinansowanie.  
Jest to dalszy etap działania, powiedział kier. ref gosp. komunalnego. 
Radni nie wnieśli więcej uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją 
pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr VI/36/2015 w 
sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie 
 na lata 2015-2020, 

Skarbnik gminy poinformowała, że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy związana jest głównie z wprowadzeniem do WPF wykazu przedsięwzięć, które 
wynikają z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej. Gmina złożyła wniosek na 
dofinansowanie dokumentacji. Otrzymamy dofinansowanie do 95% a 85 % z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, tylko 5% jest z budżetu gminy. Jednocześnie, powiedziała 
skarbnik gminy, w WPF dostosowano wszystkie wielkości do budżetu na rok 2015. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz przedstawił opinię komisji na temat 
projektu uchwały. 
 Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Opinia 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddał ją pod 
głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 1 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr VI/37/2015 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-
2020, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

g) w sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok. 
  W budżecie gminy na 2015 rok proponuje się zwiększenie zarówno dochody i wydatki w 

 jednakowej kwocie, czyli wynik budżetu pozostaje bez zmian, poinformowała skarbnik 
gminy. Do tego co zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji proponuje się 
zwiększenie o 11.500 zł. z tytułu dotacji celowej na zasiłki stałe. Następnie skarbnik gminy 
przedstawiła propozycje zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił opinię komisji na temat projektu uchwały w 
sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok. 
 Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. 
Opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Na wspólnym posiedzeniu komisji była mowa o decyzji w sprawie pomocy finansowej dla 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i nie było uchwały w tej sprawie, więc w uchwale 
dotyczącej zmian budżetu nie znalazły się takie środki, stwierdziła przewodniczący rady 
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Zuzanna Smoter. W związku z powyższym wiceprzewodniczący rady pyta mnie, co z 
uchwałą dla Powiatowej Straży Pożarnej poinformowała przewodniczący rady. 
Przewodniczący rady poprosiła wójta o zabranie głosu w tej sprawie. 
Wójt poinformował, że tak się złożyło, iż nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu wspólnym 
komisji. Projekty uchwał przygotowuje wójt. Nie miałem w swoim zamiarze, powiedział 
wójt, przekazywania pieniędzy dla państwowej straży. Jeżeli uważacie Państwo, że trzeba 
takie pieniądze przekazać, to taka uchwała zostanie przygotowana. Wiem, że nie było opinii 
komisji, która wskazywałaby, że taką uchwałę należy przygotować, stąd jest brak tej uchwały. 
Jeżeli taka decyzja zapadnie dzisiaj, to możemy taką uchwałę przedstawić na następnym 
wspólnym posiedzeniu komisji i na sesji. Na początku posiedzenia komisji przed moim 
wyjściem usłyszałem wypowiedź Naczelnika naszego OSP, że otrzymujemy wsparcie z 
Powiatowej Komendy, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy holmatro. Byłem zaskoczony tą 
wypowiedzią, gdyż trzeba było jeszcze dodać ile za to zapłaciliśmy. Za urządzenie, które nie 
było nowe o wartości ponad 40 tys. zł. zapłaciliśmy 28 tys. zł., nie otrzymaliśmy tego za 
darmo. Z budżetu gminy daliśmy 11 tys. zł. i 17 tys. zł przekazała OSP z Krajowego Systemu. 
Mamy w zamyśle remont pomieszczeń naszej jednostki, termomodernizację budynku i w 
związku z tym musimy z niektórych rzeczy zrezygnować, gdyż brakuje środków, powiedział 
wójt. Takie jest moje stanowisko, stwierdził, możecie się Państwo z tym nie zgadzać. 
Państwowa Straż Pożarna tak jak i Policja jest jednostką  państwową i powinna być 
finansowana z budżetu państwa. Jestem przeciwny udzielania pomocy finansowej PPSP. Nie 
wiem czy nas stać na wspieranie wszystkich instytucji, które do nas wystąpią, podkreślił wójt.   
Radny Wojciech Błaszczuk, który pełni funkcję Naczelnika OSP przypomniał, że w 
przeciągu 8 lat Państwowa Straż Pożarna przekazała nieodpłatnie OSP w Mikołajkach 
Pomorskich dwa samochody. Powiatowa Straż Pożarna jest dotowana przez państwo i z tym 
się z panem wójtem zgadzam, ale wiem jak trudno zebrać jakieś dodatkowe środki. 
Przewodniczący rady powiedziała, że źle się stało, że na komisji nie było opinii o 
dofinansowaniu dla straży pożarnej. 
Z informacji jaką przekazała mi pani skarbnik wynikało, że w dniu dzisiejszym Państwo się 
wypowiecie czy chcecie dać te pieniądze czy nie. Jeżeli decyzja zapadnie to przygotujemy 
uchwałę, jeżeli nie to takiej uchwały nie będzie, powiedział wójt. 
 Radny Piotr Charkiewicz przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu wypowiadał się 
również Komendant Policji. Szkoda, że nie było pana wójta bo usłyszelibyśmy argumenty 
drugiej strony. Co z dotacją dla Policji, gdyż na posiedzeniu kimisji była mowa o większej 
propozycji.  
Przewodniczący rady powiedziała, że chodziło tu o dofinansowanie na przyszły rok.  
Jeżeli uchwalimy, że nie pomagamy ani straży ani policji, to czy to jest, ten rok czy przyszły, 
to nie będziemy pomagali. Chyba, że policji pomożemy a straży nie, rozważał radny Piotr 
Charkiewicz. 
Wójt poinformował, że tradycyjnie co roku z budżetu gminy udzielane było niewielkie 
wsparcie dla policji na paliwo, na drobne remonty. Z tego co wiem pan Komendant miał 
wystąpić o dofinansowanie zakupu radiowozu. Wiem, że Rada Gminy w Starym Targu nie 
przychyliła się do wsparcia a nie jak przedstawiał na posiedzeniu komisji komendant, że radni 
w Starym Targu przychylili się do wyasygnowania takich środków. My kiedyś przekazaliśmy 
Policji radiowóz i z naszej strony to jest duży wysiłek, żeby taka mała gmina przekazała tak 
kosztowny samochód. Czy dzięki temu Policja będzie skuteczniejsza? Czy stać nas na takie 
rozdawnictwo, zastanawiał się wójt. 
Przewodniczący rady zaproponowała podjęcie decyzji w sprawie wsparcia finansowego 
Powiatowej Straży poprzez głosowanie. 
Na posiedzeniu wspólnym komisji odniosłem wrażenie, że jesteśmy gotowi wesprzeć straż w 
kwocie 4 tys. zł., powiedział radny Wiesław Kot. 
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Przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak stwierdził, że komisje 
ustosunkowały się do pisma a nie do projektu uchwały czy zmian w budżecie. Wysłuchaliśmy 
tylko jedną stronę, stwierdził przewodniczący. 
Ja, po wysłuchaniu komendanta, (nie było drugiej strony) powiedziałem, że 4 tys. zł. z 
naszego budżetu to aż takim kosmosem nie jest, jeżeli pieniądze są potrzebne straży, dlatego 
zapytałem czy jeśli odmówimy straży to w przyszłym roku dołożymy się do samochodu dla 
policji. Chyba, że przyjmujemy taką strategię, że nie pomagamy nikomu, tak, jak pan wójt 
powiedział, że są to jednostki państwowe, mają swoje budżety i mają swoje jednostki 
nadrzędne. Wojewódzki Komendant dysponuje środkami i Komendant Powiatowy tak mówił, 
że jeżeli samorządy dadzą połowę to wtedy Komendant Wojewódzki dołoży do radiowozu. 
Przewodniczący rady przypomniała, że pan komendant odszedł w przekonaniu, że dostanie 
te pieniądze. 
 Na posiedzeniu komisji mówiliśmy, że jesteśmy pozytywnie ustosunkowani do tego żeby dać 
te pieniądze, jednak jestem zwolennikiem żeby dać połowę, symbolicznie, stwierdził. radny 
Mariusz Wojtkowiak. 
Radny Wiesław Kot zapytał naczelnika OSP jak decyzja rady wpłynie na relacje pomiędzy 
OSP a Powiatową Strażą. 
Radny Wojciech Błaszczuk – naczelnik OSP odpowiedział, że to nie wpłynie w żaden 
sposób na relacje, gdyż współpraca do tej pory układa się bardzo dobrze. Czy przekażemy te 
pieniądze czy nie, to niczego nie zmieni, zapewnił radny. Radny dodał, że Państwowa Straż 
jak i Ochotnicza zostały zobligowane do uzbrojenia się do 2020 roku w specjalistyczny sprzęt 
z każdej dziedziny. Sukcesywnie co roku ten sprzęt jest zbierany i tak jak my, tak i komenda 
szuka pieniędzy. 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter zaproponowała, że zostaną przeprowadzone dwa 
głosowania: pierwsze czy w ogóle rada przekaże środki dla Państwowej Straży Pożarne i 
drugie – ile środków rada przekaże. 
 
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie propozycję o przekazaniu Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie środków na zakup sprzętu specjalistycznego. 
Po przegłosowaniu w obecności 13 radnych, rada 8 głosami „za” zdecydowała, że przekaże 
środki PPSP. 
Następnie przewodniczący poddała pod głosowanie propozycję przekazania PPSP kwoty       
4 tys. zł. 
Po przegłosowaniu w obecności 13 radnych, rada 6 głosami „za” i 7 „przeciw” odrzuciła 
propozycję przekazania kwoty 4 tys. zł. 
W dalszej kolejności przewodniczący rady poddała pod głosowanie propozycję kwoty 2 tys. 
zł. 
Po przegłosowaniu w obecności 13 radnych, rada 9 głosami „za”, 3 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się” podjęła decyzję o przekazaniu Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
kwotę 2 tys. zł. na zakup sprzętu specjalistycznego. 
 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 
2015.                                                                                                                                                                      
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr VI/38/2015 w 
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 stanowiącą załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu. 
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Do pkt 6. 
          Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 
    Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Irena Sadłos. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionej oceny. 
Ocena stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
  
Do pkt 7. 
 Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
   Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym  przedstawił wójt Kazimierz 
Kulecki. 
Przedstawiając sprawozdanie, wójt poinformował, że odbył się turniej sołectw w piłce 
siatkowej i podziękował wszystkim uczestnikom i sołtysom za zorganizowanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Radny Wiesław Kot poprosił, aby wójt udzielił więcej informacji na temat przebudowy 
centrum Mikołajek. 
Przewodniczący rady przerwała na chwilę obrady sesji w celu przywitania przybyłego na 
obrady Pana Wojciecha Zielonkę wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Wójt poinformował, że po rozmowach, na spotkaniu z dyrektorem  i zastępcą Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, ustalono, iż kier. ref. gospodarczo-komunalnego przygotuje uproszczoną 
koncepcję, bez robienia dokumentacji, żeby nie tworzyć zbędnych kosztów. Pan kierownik 
zaproponuje inny wariant niż rondo. Koncepcja przesłana zostanie do analizy i wówczas 
prowadzone będą dalsze rozmowy. Ponadto wójt poinformował, że sprawa chodnika w 
Cierpiętach nabiera tempa, kończona jest dokumentacja i prawdopodobnie w tym roku 
zadanie to zostanie zrealizowane. Jeżeli chodzi o centrum Mikołajek sprawa jest w toku. 
Myślę, powiedział wójt, że jest o tyle dobrze, że chcą z nami rozmawiać i są skłonni na 
zmianę innego rozwiązania, niekoniecznie to duże rondo, bądź etapowanie tej inwestycji. 
Radny Wiesław Kot zaproponował aby opracować wspólnie jakiś projekt, na pewno 
wówczas mieszkańcy byliby zadowoleni. 
Żeby było zachowane bezpieczeństwo dodał radny Piotr Charkiewicz. 
Radny Wiesław Kot zwrócił uwagę, że obecnie po zmianie organizacji ruchu na drodze 
wojewódzkiej jest bardzo niebezpiecznie, samochody od strony Prabut wjeżdżają do 
Mikołajek z zawrotną prędkością. 
Kierownik ref. gospodarczo-komunalnego wyjaśnił, że projekt mogą opracować osoby 
uprawnione. Ja, zaznaczył kierownik, mogę tylko zaproponować pewne rozwiązania do 
których odniosą się projektanci, którzy będą dalej je przedstawiać i realizować. Może 
zostawmy te inne rozwiązania, które  też będą poprawione przez osoby z uprawnieniami. 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter, która uczestniczyła w rozmowach powiedziała, że 
zdaniem dyrektora i zastępcy Zarządu Dróg Wojewódzkich tu nie jest duży ruch, tu nie jest 
miasto. 
Radny Piotr Charkiewicz stwierdził, że jeżeli mierzy się natężenie ruchu, kiedy od strony 
Prabut i Sztumu ruch skierowany jest przez Kwidzyn, to rzeczywiście przez Mikołajki ruch 
ten nie jest duży. Kierowcy znają drogę przez Mikołajki i wolą nadrobić 30 km i jechać 
szeroką drogą niż ryzykować zdrowie i życie jadąc drogą wojewódzką przez naszą 
miejscowość. Samochody ciężarowe na drodze wojewódzkiej nie mogą się wyminąć. 
Komendant Straży Pożarnej mówił, ze boli go to, iż remontowane są drogi ale drzewa są 
pozostawione, że zawężają drogi. Takim przykładem jest oddana  do użytku droga od 
Michorowa do Polaszek. Na drodze od Kołozębia wycinane są drzewa ale w niektórych 
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miejscach są pozostawiane. Ochrona jakichś robaczków na drzewach jest ważniejsza niż 
zdrowie i życie ludzi.  
Wójt w sprawozdaniu mówił o zamianie działki z panem Falkowskim, o jaką działkę chodzi, 
zapytał radny Henryk Nowak. 
Wójt poinformował, że jest to działka położona pomiędzy ul. Szkolną a Wąską. W tej chwili 
wykonywana jest przebudowa ul. Szkolnej i działka pana Falkowskiego leży na samym 
skrzyżowaniu miedzy ul. Wąską a Szkolną. Nie było możliwości wyprofilowania 
skrzyżowania, gdyż drogi te są bardzo wąskie. Jedna z działek jest własnością gminy i  
prowadzone były rozmowy z panem Falkowskim w sprawie zamiany działek, który przystał 
na propozycję zamiany. 
Radni nie wnieśli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Do pkt 8. 
 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
Radny Andrzej Solecki zapytał co ze zlewnią w Krastudach, gdyż rozpadający się budynek 
stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci. Obok zlewni jest przystanek autobusowy. 
 Wójt wyjaśnił, ze zlewnia jest własnością Spółdzielni Mleczarskiej, która nie została jeszcze 
zlikwidowana. Komornik zajął majątek i nic z tym nie robi. Podjęliśmy działania, pracownik 
ref. gospodarczo-komunalnego zajmie się tą sprawą i spróbuje doprowadzić do tego, aby 
Gmina mogła to przejąć. To samo dotyczy zlewni w Krasnej Łące. 
Radny Henryk Nowak zwrócił uwagę, że mieszkańcy w Cieszymowie narzekają, że wycieka 
im kanalizacja, koło dwóch pierwszych domów. Studzienki są pozalewane, jak to długo 
jeszcze będzie trwało, zapytał radny. 
Wójt zapytał czy chodzi o kanalizację czy o burzówkę na drodze powiatowej. 
Radny Henryk Nowak odpowiedział, że chodzi tu o kanalizację przy drodze powiatowej, 
taka sytuacja trwa już kilka miesięcy, czy nic nie można z tym zrobić, zapytał radny. 
Kie. Ref gosp.-kom. wyjaśnił, że radny mówi o kanalizacji deszczowej, która jest w pasie 
drogi powiatowej. Pani sołtys z Cieszymowa zgłaszała tą sprawę. Napisaliśmy pismo w tej 
sprawie do powiatu, żeby powiat się tym zajął, gdyż jest to instalacja obsługująca drogę 
powiatową czyli należy do kompetencji powiatu. 
Chciałbym skorzystać z obecności radnego powiatowego i poruszyć pewną sprawę, 
powiedział wójt. Przez wszystkie lata mieliśmy porozumienie ze starostą na temat 
częściowego utrzymania dróg powiatowych. W ramach tego porozumienia okaszaliśmy te 
drogi, robiliśmy odkrzaczanie, częściowe remonty dróg gruntowych powiatowych ale również 
utrzymywaliśmy chodniki przy drogach powiatowych. W tej chwili powiat nie podpisał z 
nami porozumienia. Z remontami na drogach gruntowych powiatowych też nie jest dobrze, 
ludzie przychodzą, skarżą, że są dziury. Co roku jak były remonty dróg gminnych, 
remontowaliśmy częściowo drogi powiatowe. Teraz jak nie mamy porozumienia, powiat nie 
daje nam pieniędzy więc nie remontujemy tych dróg. Jest też problem z utrzymaniem 
chodników przy drogach powiatowych, czy to w Cieszymowie , czy w Mikołajkach, kto to 
będzie teraz utrzymywał, zapytał wójt. Tradycyjnie to robimy ale jak długo. Mam informację, 
że w Dzierzgoniu czy w Sztumie powiat sprząta chodniki przy drogach powiatowych. 
Dlaczego więc my mamy to robić za darmo. Rozmawiałem w tej sprawie z panem starostą ale 
na razie żadnych decyzji nie ma. Szczególnie chodzi tu o drogi gruntowe powiatu np. droga z 
Mikołajek przez  Nowe Minięta do Nowego Targu. Kiedyś w ramach porozumienia 
wyremontowany został odcinek drogi okalający miejscowość Nowe Minięta, teraz na drodze 
wybijają się dziury, powiat żadnych robót tam nie przeprowadził. 
Mieszkańcy Nowych Miniąt przychodzą do mnie, powiedział wójt, żeby wreszcie odtworzyć 
drogę powiatową z Nowych Miniąt do Nowego Targu. Droga ta częściowo jest nieprzejezdna, 
dla tych mieszkańców którzy jeżdżą w stronę Malborka byłby to duży skrót. 
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Przewodniczący rady Zuzanna Smoter poprosiła wiceprzewodniczącego Rady Powiatu o 
ustosunkowanie się do interpelacji i zapytań radnych oraz wypowiedzi wójta. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, że nie jest w stanie w dniu dzisiejszym 
odpowiedzieć na zapytania czy interpelacje, gdyż musi zasięgnąć informacji. 
Wiceprzewodniczący zabierając głos powiedział, że w chwili obecnej prowadzony jest drugi 
etap modernizacji drogi powiatowej Pierzchowice –Mikołajki Pom. natomiast na przyszły rok 
planowana jest modernizacja drogi powiatowej Mirowice-Dąbrówka Pr. W tym roku 
wykonywane są prace w centrum Mikołajek, polegające na naprawie nawierzchni. Na drodze 
Mikołajki-Postolin odbywać się będzie wymiana znaków drogowych i w czerwcu rozpocznie 
się okaszanie dróg powiatowych.  
Jeżeli chodzi o pytania, wiceprzewodniczący obiecał się zorientować i przekazać informacje 
panu wójtowi i radnym na temat stanowiska Zarządu Powiatu odnośnie zaprzestania 
kontynuacji porozumień jakie były wcześniej podpisywane  w zakresie współdziałania 
utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy. Dotyczy to również kwestii kanalizacji w 
Cieszymowie, jak również kwestii utrzymywania chodników czy modernizacji, bądź 
bieżącego utrzymania i naprawy gruntowych dróg powiatowych.  
Ponadto wiceprzewodniczący rady powiatu poinformował o sprawach organizacyjnych 
powiatu odnośnie powołania komisji do spraw przygotowania nowego statutu powiatu. 
Korzystając z okazji wiceprzewodniczący poprosił radnych o przypomnienie osobom, które 
pobierają renty strukturalne jako rolnicy, żeby się zgłaszali do KRUS-u z wnioskami o 
emerytury. 
Jeżeli chodzi o zlewnie w Krastudach, wiem, powiedział wiceprzewodniczący, że trwają 
prace nad przygotowaniem stosownych ustaw pozwalających zakończyć procesy 
upadłościowe. 
Przewodniczący rady podziękowała Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu i powiedziała, 
że głęboko wierzy, że wszystkie sprawy które nurtują radnych, wójta i mieszkańców gminy 
zostaną załatwione. 
Radny Wiesław Kot poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, aby przy okazji 
wyjaśniania spraw poruszonych przez radnych i pana wójta, zwrócił uwagę na to, że po jednej 
stronie ulicy Kościuszki w Mikołajkach chodnik był zrobiony około 10 lat temu (przed 
wojewódzkimi dożynkami w Mikołajkach) a po drugiej stronie chodnik nie jest zrobiony. 
Rzeczywiście ten chodnik był zrobiony w pierwszym roku mojego wójtowania, stwierdził 
wójt, kiedy mieliśmy podpisane porozumienia z powiatem na utrzymanie zimowe dróg 
powiatowych. Zostały nam spore oszczędności z utrzymania dróg i powiat wyraził zgodę na 
przeznaczenie tych środków na zbudowanie chodnika przy drodze powiatowej, stąd jedna 
strona jest zrobiona, poinformował wójt. 
 
Radni nie wnieśli więcej  interpelacji i zapytań. 
 
Do pkt 9. 

Wolne wnioski i informacje. 
Wniesiono następujące wolne wnioski i informacje: 
Przewodniczący rady poinformowała, że pierwsza sprawa jaką chciała poruszyć dotyczy 
dowozu dzieci do szkoły, ponieważ były skargi i poprosiła o wyjaśnienie sekretarza gminy 
Janusza Wysockiego. 
Sekretarz gminy przedstawił zasady dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dowozy 
dzieci do szkół odbywają się na zasadzie, że Urząd Gminy kupuje bilety od tego kto złoży 
najtańszą ofertę. Dowozy odbywają się na liniach regularnych, które są zarejestrowane. 
Osoba, która wygra przetarg i dowozi dzieci do szkół, musi mieć w autobusach kasy fiskalne. 
Każdy mieszkaniec może przy okazji dowozów skorzystać z dojazdu, może kupić bilet i 



 10

dojechać np.. do Mikołajek, gdyż w niektórych miejscowościach jest to jedyny środek 
transportu. Analizując koszty związane z dowozami i przechodząc na taki system dowozów 
(wcześniej były to dowozy własne, realizowane od kilometra, bez biletu) gmina 
zaoszczędziła, (nie licząc Cieszymowa) około 80 tys. zł. rocznie. 
W związku z dowozami były zgłaszane uwagi dotyczące stanu technicznego, prędkości z jaką 
jeżdżą autobusy bądź chodziło o miejsca stojące, poinformował sekretarz. 
Sprawdziliśmy wszystko, przeprowadziliśmy rozmowę z przewoźnikiem w obecności pana 
wójta i pani przewodniczącej, poinformował sekretarz. Przed każdym wyjazdem np. na 
wycieczkę, odnośnie stanu technicznego, odbywają się kontrole Policji. Nie stwierdzono 
żadnych uwag co do stanu technicznego autobusów. W ostatnich latach przeprowadzonych 
było kilka kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, gdzie sprawdzane były tarczki i nie 
stwierdzono naruszenia prędkości. Trudno mi się odnieść, powiedział sekretarz, co do 
prędkości jazdy pojazdów na naszych drogach, jeśli jest to teren zabudowany.  Każdy 
kierowca powinien przestrzegać przepisów. Jeżeli chodzi o miejsca stojące, największy 
autobus, który dowozi dzieci do szkoły jest zarejestrowany na około 100 osób. Najdłuższa 
trasa na terenie gminy jest z Cieszymowa do Mikołajek ( 12 km), około 15 min jazdy. W 
rozmowie uczulono przewoźnika i opiekunów żeby zwrócili szczególną uwagę na maluchy, 
że jeśli są takie warunki żeby jednak mogły one siedzieć. 
Słyszałem, takie głosy, że autobusy jeżdżą tylko wtedy  gdy funkcjonuje szkoła, powiedział 
radny Piotr Charkiewicz.  
W PKS-ie jest taka klauzula – kursuje w dni nauki szkolnej i u nas jest ta sama zasada, gdyż 
są to linie regularne i te przepisy dotyczą wszystkich przewoźników, nie jeżdżą w ferie czy 
wakacje, wyjaśnił sekretarz. O ile my w wakacje nie kupujemy biletów, jeżeli chodzi 
natomiast o ferie (w PKS jest ta sama zasada) lub jeżeli jest jakiś tydzień wolny to bilet 
musimy kupić na cały miesiąc. W bilansie, analizując całość, są oszczędności, gdyż przy tego 
typie transportu dokłada marszałek województwa (48%),  to i tak się opłaca. 
Następnie przewodniczący rady poinformowała radnych, że otrzymała zgłoszenie 
utworzenia Klubu Radnych. 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter odczytała zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych 
Gmina Razem, którego przewodniczącym wybrany został pan Wiesław Kot a sekretarzem 
pani Katarzyna Grochowska. W skład klubu weszli następujący radni: Wojciech Błaszczuk, 
Mariusz Czarnecki, Katarzyna Grochowska, Wiesław Kot, Henryk Nowak i Agnieszka 
Pilarczyk. 
Przewodniczący rady udzieliła głosu sekretarzowi gminy panu Januszowi Wysockiemu, 
który poinformował, że działanie klubu radnych uregulowane jest w statucie gminy. Oprócz 
zapisów statutowych są jeszcze zapisy ustawowe. Zgodnie z naszym statutem mamy zapis, że 
warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w klubie udziału co najmniej 5 radnych. W 
przypadku Klubu Radnych Gmina Razem ten warunek jest spełniony gdyż w skład klubu 
weszło 6 radnych. Drugą rzeczą, którą powinien spełnić klub jest to oświadczenie woli 
członków o przynależności. Żeby to spełnić są różne możliwości; klub może mieć w ramach 
swojej dokumentacji  pisemne oświadczenie woli radnych, może to być ustne oświadczenie 
woli na sesji. Trzecia sprawa dotyczy tego, że jeśli klub wydaje jakiekolwiek regulacje 
prawne dotyczące swojego funkcjonowania np. statut, regulamin, żeby miał moc prawną 
powinien być przedstawiony przewodniczącemu rady, tak samo wszystkie zmiany do 
regulaminu czy statutu powinny być przedstawione przewodniczącemu rady. Żeby formalnie 
mógł działać, klub powinien mieć ustalenie wspólnych zasad reprezentacji wobec rady gminy. 
Jeżeli te warunku są spełnione klub funkcjonuje zgodnie z prawem. W przypadku spadku 
liczby członków klubu poniżej minimalnej liczby ustalonej w statucie, bądź któryś z 
członków klubu nie ma ustalenia wspólnych zasad reprezentacji wobec rady gminy, łamie 
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zasady i z automatu przestaje być członkiem klubu. Wówczas rada podejmuje uchwałę o 
likwidacji klubu. 
W statucie gminy jest napisane, że kluby mogą uchwalać własne regulaminy, co w przypadku 
jeśli będzie  w klubie uchwalony regulamin, zapytała przewodniczący rady Zuzanna 
Smoter. 
Sekretarz gminy poinformował, że kluby mogą uchwalać własne regulaminy ale nie muszą, 
z tym, że jak uchwalą muszą przedstawić przewodniczącemu rady. 
Radny Wiesław Kot poinformował, że Klub Radnych będzie działał na podstawie statutu 
gminy i klub nie musi uchwalać własnego regulaminu czy statutu. Jeżeli chodzi o deklaracje, 
wszyscy członkowie klubu złożyli je na piśmie. 
Następnie radny Wiesław Kot poinformował dlaczego utworzony został klub radnych. 
Inicjatywą jego powstania była potrzeba utrwalenia wśród mieszkańców gminy nazwy klubu 
Gmina Razem. Szliśmy do wyborów w komitecie Gmina Razem i utworzyliśmy klub o tej 
samej nazwie, dlatego żeby mieszkańcy nas ocenili, jak działamy, jak będziemy działać i przy 
najbliższych wyborach rozstrzygnęli czy nadajemy się do dalszej współpracy. W klubie jest 
pięciu nowych radnych, Ja jestem drugą kadencję, powiedział radny Wiesław Kot. Nowi 
członkowie rady inaczej wyobrażali sobie współpracę w radzie. Pierwsze dwie sesje rozwiały 
ich wyobrażenia na temat współpracy, gdyż padały takie słowa „i tak przegracie”, „po co się 
pchałeś do rady jak Ci godz. 1300 nie odpowiada”. Może niedobrze się dzieje, że 
podzieliliśmy się na My i Wy. Dla mnie też było to szokujące, stwierdził radny, dlatego 
postanowiliśmy założyć klub radnych, żeby wspólnie podejmować decyzje i składać wnioski. 
Zauważyłem na swoim przykładzie, że pojedynczo radny nie może dużo zrobić (od ostatniej 
sesji minęły dwa miesiące, na której złożyłem kilka wniosków, pytań i do dnia dzisiejszego 
nie otrzymałem żadnej odpowiedzi). Postanowiliśmy utworzyć klub radnych żeby wspólnie 
formułować wnioski, podsumował radny. 
Radny Wiesław Kot – przewodniczący kluby złożył pisemny wniosek Klubu Radnych 
Gmina Razem o włączenie członka klubu w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie, który przekazał przewodniczącemu rady pani Zuzannie Smoter. 
Przewodniczący rady – Myślę, że do wniosku odniesiemy się na następnej sesji. Z tego co 
wiem, w statucie gminy jest zapis, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby. Trzeba się 
z tym dokładnie zapoznać, z ustawą o samorządzie gminnym i naszym statutem, gdyż mamy 
uchwalone, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby. 
Sekretarz gminy dodał, że na następne posiedzenie komisji przygotowane zostaną materiały. 
O ile powołanie komisji rewizyjnej łącznie z funkcjonującymi klubami zaraz po wyborach 
jest dosyć proste z tego względu, że ustala się taki skład jaka jest minimalna liczba członków 
komisji plus z każdego klubu po jednej osobie, o tyle jak klub powstaje w trakcie trwania 
kadencji to rodzi trochę  komplikacji co do sformułowania uchwały. Sprawa ta wymaga 
przedyskutowania z radcą prawnym.   
Więcej wniosków i informacji nie wniesiono. 
 
Do pkt 10.   
 Zakończenie sesji 
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady 
Zuzanna Smoter o godz.1550  zamknęła VI sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Protokółowała Barbara Kot 
                      Przewodniczący 
              Rady Gminy 
           Zuzanna Smoter 


