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Protokół Nr 3/2015 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki  
Pomorskie z dnia 14 maja 2015 roku. 

 
Do pkt 1. 
 
 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

 Wspólne posiedzenie komisji o godz. 1300 otworzył i prowadził  Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej Mariusz Wojtkowiak.  Przewodniczący  przywitał członków komisji, 
wójta, panią skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy 
oraz zaproszonych gości: mł. Bryg. Tomasza Banacha Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie i mł. Insp. Michała Zapolskiego Komendanta 
Powiatowej Policji w Sztumie. 

Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) obecnych 8 członków komisji gospodarczej na stan 8  i 4  członków komisji społecznej 
na stan 7 (nieobecni: Mariusz Głowacki, Kazimierz Marchlewski- przewodniczący komisji 
społecznej i Antoni Tymicki). 
Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli wójt i skarbnik gminy. 
 
Do pkt 2. 
 
        Przedstawienie porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o propozycje zmian do przesłanego 
porządku posiedzenia członkom komisji.                                                                                             
Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian w porządku posiedzenia. 
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał porządek posiedzenia zgodnie z którym 
komisje będą pracowały: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Sztumie  
4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów 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, 

5. Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
 Pomorskie na lata 2015-2020 i propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 
rok 2015. 
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6.    Sprawy bieżące, informacje. 
7.    Zakończenie posiedzenia. 
 
Do pkt 3.  

                                                                                                                                                                   
Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe Komendy Powiatowego Państwowej  

Straży Pożarnej w Sztumie. 
 
Prowadzący posiedzenie komisji poprosił o zabranie głosu Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. 
Komendant PPSP mł. Bryg. Tomasz Banach poinformował, że zwrócił się do pana wójta i 
do rady gminy, na piśmie, z prośbą o uwzględnienie i możliwość wsparcia finansowego 
podległej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach 
specjalizacji wysokościowej, chemiczno-ekologicznej i technicznej. W gminie jest jednostka 
OSP, którą samorząd wspiera i finansuje ale i tak w większości zdarzeń i zagrożeń, podkreślił 
komendant, Komenda Powiatowa bierze udział. Komenda też szkoli i wspomaga strażaków 
ochotników. Komendant  stwierdził, iż Komenda byłaby wdzięczna za możliwość wsparcia w 
niezbyt wygórowanej kwocie. Wykaz sprzętu, który Komenda Powiatowa mogłaby zakupić w 
ramach funduszu wsparcia jest bardzo szeroki. Sprzęt ten jest pilnie potrzebny, gdyż od tego 
na jakim sprzęcie straż pracuje zależy życie, zdrowie i mienie mieszkańców. Wsparcie gminy 
byłoby drogą dalszej dobrze  układającej się współpracy. Komendant poprosił o przychylność 
i pozytywne zaopiniowanie wniosku dotyczącego wsparcia finansowego w kwocie 4 tys. zł. 
Radny Piotr Charkiewicz poprosił o przybliżenie o jaki sprzęt chodzi. 
Komendant PPSP poinformował, że specjalizacji pożarniczych jest bardzo dużo i wykaz 
sprzętu zająłby kilka stron. Za kwotę 4 tys. zł. Komenda mogłaby kupić tylko część sprzętu. 
Komendant wymienił ważniejsze pozycje z wykazu. 
Radna Zuzanna Smoter zapytała ile kosztowałyby najważniejsze rzeczy, które wymienił 
komendant. 
Komendant PPSP  poinformował, że wartość sprzętu który wymienił szacuje się w granicach 
35 tys. zł.  
Radna Zuzanna Smoter zapytała, czy Komenda Powiatowa korzysta z projektów unijnych, 
czy bywają takie projekty. 
Komendant PPSP odpowiedział, że bywają  projekty unijne ale na zakupy pojazdów typowo 
ratowniczych, które realizowane są przez Komendę Wojewódzką. 
Radny Wiesław Kot poprosił Naczelnika OSP w Mikołajkach Pomorskich o wyrażenie 
swojego zdania na omawiany temat. 
Naczelnik OSP Wojciech Błaszczuk powiedział, że jest za udzieleniem pomocy finansowej. 
Współpraca z Komendantem układa się bardzo dobrze. Sprzęt, który Komendzie Powiatowej 
jest zbędny w ramach współpracy, ( taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku)  jednostka 
w Mikołajkach Pomorskich pozyskała zestaw ratownictwa technicznego. Nowy zestaw jest 
bardzo drogi, zaznaczył naczelnik. Wspieramy się wzajemnie, stwierdził naczelnik, czasami 
Komenda Powiatowa ma więcej jakiegoś sprzętu i przekazuje ten sprzęt naszej jednostce, 
dlatego jestem za udzieleniem wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej. 
Radny Wiesław Kot stwierdził, że trudno mu podjąć decyzję, gdyż jednostka w Mikołajkach 
Pom. posiadająca dwa takie same urządzenia, na jedno otrzymała akceptację na atest a na 
drugie nie otrzymała akceptacji ze względów oszczędnościowych. Z jednej strony ogranicza 
się wydatki na sprzęt a z drugiej strony mamy udzielić wsparcia finansowego na zakup 
sprzętu. 
Komendant PPSP ustosunkowując się do wypowiedzi radnego stwierdził, że zgodne jest z 
zaleceniami i wytycznymi jakim sprzętem musi dysponować jednostka w systemie takim, w 
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jakim jest jednostka Mikołajki Pomorskie. Jednostka ta jest w obwodzie wojewódzkim i może 
być rozdysponowana na teren województwa a nawet na teren Polski. Nie jest wymagane, aby 
na wyposażeniu jednostki były dwa takie same urządzenia aczkolwiek zdrowy rozsądek 
podpowiada, że dobrze byłoby gdyby taki sprzęt był. Jeżeli chodzi o wsparcie o które proszę i 
zakup trudnego sprzętu, który jest niezbędny, chciałbym zaznaczyć, że pomagamy i ratujemy 
życie mieszkańców powiatu a także mieszkańców gminy Mikołajki Pomorskie, powiedział 
komendant. Czym lepszym sprzętem dysponuje Komenda Powiatowa, tym mieszkańcy 
powiatu są bezpieczniejsi. 
Radny Bogdan Mularczyk zabierając głos powiedział, że samorząd wspiera gminną straż 
pożarną a  Państwowa Powiatowa Straż Pożarna wchodzi w tak zwane strefy budżetowe. My, 
ograniczamy różne wydatki na nasze potrzeby a pomagając powiatowej straży będziemy 
dublować i wspomagać budżetówkę i tu mi coś nie pasuje, powiedział radny. 
Komendant PPSP odpowiedział, że bez wsparcia samorządów, czy to starostwa, czy 
samorządów gminnych straż państwowa nie byłaby w stanie zakupić sprzętu ratowniczego. 
Straż państwowa posiada fundusz centralny pochodzący z budżetu państwa ale utworzony 
został fundusz wsparcia dzięki któremu jednostki samorządu i inne instytucje mogą wspierać 
państwową straż pożarną. Dzięki wsparciu kupowany jest sprzęt i dla straży państwowej i 
ochotniczej. Chciałbym zacząć od takiej współpracy dla dobra wszystkich, podkreślił 
komendant, gdyż, jeżeli chodzi o powiat sztumski i gminy na terenie powiatu, jesteśmy 
daleko w tyle jeśli chodzi o współpracę. 
Radny Bogdan Mularczyk zwrócił się z zapytaniem do pani skarbnik, gdzie w budżecie 
gminy można zmniejszyć środki, aby wspomóc państwową straż pożarną. 
Skarbnik gminy odpowiedziała, że jeśli będzie taka decyzja rady, to trzeba będzie gdzieś 
zabrać czy  przesunąć środki w budżecie. 
 Radny Piotr Charkiewicz podsumowując dyskusję podziękował komendantowi za 
szczegółowe wprowadzenie radnych w temat. Myślę, że nikt z nas świadomie nie będzie miał 
odwagi poskąpić pieniędzy na bezpieczeństwo, zwłaszcza, że  4 tys. zł. nie jest aż taką dużą 
kwotą. Jestem za udzieleniem pomocy finansowej PPSP, powiedział radny. 
W związku z tym, iż członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań Przewodniczący Komisji 
Gospodarczej poinformował, że nad decyzją o przyznaniu środków na pomoc PPSP radni 
będą głosować na sesji. 
Korzystając z obecności Komendanta Powiatowej Policji Michała Zapolskiego 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił o krótką informacje dotyczącą 
bezpieczeństwa w powiecie i w gminie. 
Komendant Powiatowej Policji podziękował za zaproszenie i poinformował, że jest nowym 
komendantem od 1 kwietnia b.r. Komendant podkreślił, że jest nastawiony na współpracę z 
mieszkańcami i z przedstawicielami mieszkańców czyli z radnymi. Komendant 
poinformował, że zwrócił się pisemnie do pana wójta z prośbą o dofinansowanie zakupu 
radiowozu. Od wielu lat Komendant Główny Policji realizuje program polegający na tym, że 
połowę kosztów pokrywa Komendant Główny a połowę samorząd. My, jako przedstawiciele 
służb jesteśmy na Was skazani, stwierdził komendant. Na podstawowy poziom usługi 
Komenda Powiatowa posiada środki  ale jeżeli chcecie żeby przyjeżdżał lepszy sprzęt, lepiej 
wyszkoleni policjanci, to musicie nam Państwo pomagać, stwierdził komendant. 
 Proszę abyście się Państwo zastanowili czy pomożecie nam w zakupie samochodu, 
powiedział komendant. Koszt zakupu samochodu na potrzeby Posterunku w Starym Targu 
wynosi około 75-80 tys. zł. czyli dla samorządów byłaby to kwota około 40 tys. zł., po 20 tys. 
zł. dla Gminy Stary Targ i 20 tys. zł. dla Gminy Mikołajki Pomorskie. Propozycja moja jest 
taka abyście Państwo się zastanowili czy można by uwzględnić taką kwotę na etapie 
planowania budżetu. Ze swojej strony gwarantuję, że radiowóz nowy trafi do posterunku w 
Starym Targu i będzie pracował na Waszym terenie, powiedział komendant.                                                   
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Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na terenie powiatu komendant poinformował, że nie jest 
przygotowany ale z tego co wie na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie jest bezpiecznie, nie 
ma większych problemów. Przestępczość tu kojarzy się z remontami dróg na terenie gminy, 
gdyż sprzęt ciężki, który posiadają firmy wykonujące remonty jest okradany. Na terenie 
gminy nie ma zagrożenia związanego z innego typu  przestępstwami. Policja współpracuje z 
samorządem jeżeli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy 
domowej. Komendant zadeklarował chęć uczestniczenia w posiedzeniach komisji czy sesji i 
wyjaśnienia każdej bieżącej sprawy, która się pojawi. 
Przez Mikołajki przebiega droga wojewódzka Prabuty-Sztum, gdzie niedawno zmieniona 
została organizacja ruchu i droga ta jest z pierwszeństwem przejazdu, stwierdził radny 
Wiesław Kot.  Apeluję, aby coś z tym zrobić, dlatego, że samochody jadące z Prabut 
wjeżdżają do Mikołajek z bardzo dużą szybkością, powiedział radny a przy skrzyżowaniu tej 
drogi z powiatową znajduje się plac zabaw. Nie czekajmy aż coś złego się stanie. Podobna 
sytuacja jest na ul. Kościuszki. Wyburzony został budynek, aby poprawić widoczność na 
skrzyżowaniu. Jadąc od Przedszkola namalowane zostały linie na jezdni, jest znak stop ale ta 
linia nie wskazuje tego, że tam jest skrzyżowanie. 
Komendant PP poinformował, że Policja egzekwuje tą organizację ruchu, która jest 
ustanowiona przez zarządcę czyli przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Możemy do nich 
wnioskować ale wniosek samorządu byłby mocniejszy niż Policji. Mogę Państwu 
zaproponować pomoc, jeżeli mielibyście pomysł jak to zorganizować, to proszę przesłać 
propozycję do kierownika Ruchu Drogowego, który zaopiniuje, poprawi Państwa pomysł lub 
coś podpowie. Mogę też, powiedział komendant, przysłać więcej patroli drogowych, tylko 
ilość patroli jest ograniczona i nie jesteśmy w stanie ciągle tego pilnować. 
Przewodniczący komisji gospodarczej dodał, że zmieniając organizację ruchu nie 
przemyślano do końca kwestii bezpieczeństwa, jak powiedział radny. My znamy te odcinki, 
takie kruczki ale nadjeżdżający z Prabut nie znają i nie wiedzą, że nagle jest miejscowość. 
Moim zdaniem, powiedział komendant, Zarząd Wojewódzki nie powinien się Wam 
przeciwstawiać, gdyż Wy głównie jesteście użytkownikami tej drogi. Śmiało możecie 
Państwo występować do zarządcy drogi czy to wojewódzkiej czy powiatowej o zmianę 
organizacji ruchu, która Waszym zdaniem poprawi bezpieczeństwo, stwierdził komendant. 
Komendant PPSP dodał, że wspólnie z Komendantem PP podjęli próby zawiązania 
Powiatowej komisji na temat bezpiecznego ruchu drogowego. Każda gmina miałaby swojego 
przedstawiciela w takiej komisji. Komisja ta ma możliwości również wnioskowania do 
Komisji wojewódzkiej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i są ku temu możliwości 
prewencyjne, dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Nowe drogi, jak mówił Komendant PP, 
skłaniają jakby użytkowników do szybszego poruszania się po drogach ale nam tak naprawdę 
spędzają sen z oczu drzewa przy drodze. Ja osobiście staram się z tym walczyć, powiedział 
między innymi komendant PPSP. 
 
Komendant PPSP poprosił członków komisji o wyrozumiałość jeżeli chodzi o pomoc 
finansową na zakup sprzętu specjalistycznego i podziękował w swoim i komendanta PP za 
możliwość uczestniczenia w spotkaniu komisji. 
W związku z tym, że więcej spraw i pytań członkowie komisji nie wnieśli, przewodniczący 
komisji gospodarczej podziękował Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży 
Pożarnej i Komendantowi Powiatowemu Policji za udział we wspólnym posiedzeniu komisji 
rady gminy. 
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Do pkt 4. 
 

   Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 
 
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

 
Informacji na temat projektu uchwały udzieliła Marzena Czarnecka – insp. ds. 

gospodarki przestrzennej, która poinformowała, że projekt jest radnym znany, gdyż 
uchwała już raz w przedmiotowej sprawie została uchwalona w dniu 17 grudnia 2014 roku. 
Zarządzeniem Wojewody uchwała ta została uchylona, dlatego, że prawnicy w Nadzorze 
Wojewody doszukali się nieścisłości. Mieliśmy dwie drogi, albo jeszcze raz uchwalać prawie 
taką samą uchwałę, albo iść do Sądu. Ta droga któraą proponujemy jest drogą szybszą , 
tańszą i poprawniejszą. W planie miejscowym, który przygotowywała i przedstawiała pani z 
Przedsiębiorstwa Projektowego, był zapis „strefa ochronna  farmy wiatrowej” a zdaniem 
prawników ma być „strefa ochronna elektrowni wiatrowej”. Następna zmiana na str. 10 i 11 
dot. zapisów zabudowy terenów rolnych, których w podjętej uchwale nie było. Prawnicy 
uznali, że muszą być określone parametry dla zabudowy rolniczej. Jeszcze jeden zarzut 
dotyczył tego, że nie określona została stawka procentowa dla takich terenów jak rola, 
zalesienia itd. 
Prowadzący posiedzenie odczytał 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 poddał do 
zaopiniowaniu przez komisje. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały  
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

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

Projekt uchwały dotyczy możliwości zastosowania służebności przesyłu dla firmy która 
chce wybudować farmę wiatrową w okolicy Krasnej Łąki. Jest tam taka potrzeba, żeby prąd, 
który zostanie wytworzony w elektrowni wiatrowej został przesłany kablem do PGZ w 
Mikołajkach Pom. Aby inwestor mógł położyć kabel na działkach stanowiących własność 
gminy, które znajdują się niedaleko mikołajskiego GPZ i mógł doprowadzić prąd musi być 
zgoda rady, żeby wójt mógł podpisać z firmą umowę  na służebność przesyłu, poinformowała 
Insp. ds. gospodarki przestrzennej.                      
Członkowie komisji nie wnieśli  pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały i poddał zaopiniowaniu przez komisje. 
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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c) w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki 

położonej w Mikołajkach Pomorskich, 
 

Insp. ds. gospodarki przestrzennej poinformowała, że w 2007 roku rada gminy podjęła 
uchwałę, która wyrażała zgodę na przejęcie do zasobów komunalnych gminy nieruchomości 
na której znajdują się studnie publiczne w Mikołajkach Pom. Są to studnie usytuowane w 
lesie a grunt stanowi własność prywatną. W uchwale tej był zapis, że rada wyraża zgodę na 
przejęcie części działki, gdyż działka ta nie była podzielona. W tej chwili właścicielka 
zgłosiła do Urzędu, że chce przeznaczyć do sprzedaży tą działkę. W związku z tym, gmina 
musi prawnie uregulować sytuację tej działki. W związku z powyższym dokonany został 
podział tej nieruchomości i wydzielona została działka nr 42/4 o pow. 0,9652 ha, na której 
usytuowane są dwie studnie. Przygotowany został projekt uchwały w sprawie nabycia do 
zasobu gminnego tej działki, z prośbą o wyrażenie przez Radę zgody na nabycie działki aby 
można było podjąć działania (żeby wycenić tą działkę i wiedzieć ile gmina może za nią 
zapłacić). 
Członków komisji interesowało czy nie można było wydzielić mniejszej powierzchni , co z 
dojazdem i czy działka będzie wyceniana jako las. 
Insp. ds. gospodarki przestrzennej wyjaśniła, że nie dało się wydzielić mniejszej działki, 
gdyż jest tam kłopot z dojazdem a po drugie właściciel działki nie chciał się zgodzić na inny 
podział. Wcześniej, gdy gmina rozpoczynała całą sprawę związaną z budową ujęcia wody, 
wydzielona została wstępnie działka jaka ma być pod studnie. Właściciel nie chciał tego 
zmieniać. Dojazd jest zostawiony do ulicy Kościuszki, z tym, że mamy uzgodnienia z Lasami 
Państwowymi, że będziemy korzystać z tej drogi, która istnieje w tej chwili a pasek 
wydzielony na drogę jest zabezpieczeniem, jeżeli zmieniłaby się sytuacja w Lasach 
Państwowych i musielibyśmy robić drogę. Jeśli chodzi o wycenę, to działka będzie 
wyceniana jako las, zgodnie z katastrem nieruchomości, powiedziała M. Czarnecka. 
Radny Piotr Charkiewicz zapytał jakie jest ryzyko, że jeśli gmina nie kupi tej działki tylko 
ktoś inny, to co się wówczas zmieni. 
Pozostanie nam droga sądowa i udawadnianie, że My jak gdyby jesteśmy właścicielami 
studni i My mieliśmy jak gdyby prawo do dysponowania i wybudowania studni, 
poinformowała M. Czarnecka. 
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie nabycia 
do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w Mikołajkach 
Pomorskich, 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały i poddał zaopiniowaniu przez komisje. 
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 4 członków trzema głosami „za” i jednym „wstrzymującym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

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

 
Insp.ds. oświaty Iwona Kolińska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że 

zmieniła się ustawa o systemie oświaty, która nałożyła obowiązek rekrutacji do przedszkoli 
publicznych. Obecnie jest tak, że jeżeli ilość miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż ilość 
dzieci chętnych uczęszczać do tego przedszkola to trzeba przeprowadzić postępowanie 
rekrutacyjne. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są przyznawane punkty i 
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kryteria ustawowe (wielodzietność w rodzinie kandydata, niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata 
pieczą zastępczą). Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji nadal nie będzie 
można wyłonić ilości dzieci, które będą przyjęte do przedszkola, to następnie przyjmowane są 
kryteria gminy ustanowione przez radę gminy. W projekcie uchwały zaproponowane zostały 
kryteria głównie dla osób pracujących (gdy pracują oboje rodziców przyznawane jest 8 
punktów, gdy pracuje jedno z rodziców – 4 punkty, gdy rodzice się uczą lub studiują – 3 
punkty i dla dziecka które kontynuuje wychowanie przedszkolne przyznawany będzie 1 
punkt). Po drugim etapie rekrutacji powinna być wyłoniona ilość dzieci, które przyjęte będą 
do przedszkola. 
Radna Zuzanna Smoter zapytała czy u nas jest za dużo dzieci. 
Insp. ds. oświaty wyjaśniła, że w ubiegłym roku był problem (w tym roku już nie ma 
problemu)  z tego względu, że 5-cio i 6-cio latki były objęte obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym i dzieci tych było bardzo dużo i powstał problem żeby przyjąć dzieci młodsze 
do przedszkola. W tym roku na 100 miejsc w przedszkolu zgłoszonych jest 74 dzieci. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie. 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały i poddał zaopiniowaniu przez komisje. 
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

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

W 2014 roku rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu gospodarki 
niskoemisyjnej, stworzenia bazy danych pozwalającej na ocenę tej gospodarki. Plany 
gospodarki niskoemisyjnej mają między innymi przyczynić się do redukcji gazów 
cieplarnianych. Plan określa długoterminowe i krótkoterminowe zadania, które gmina 
powinna podjąć w celu zmniejszenia emisji. Plan jest dokumentem niezbędnym, gdyż gmina 
przygotowuje się do nowego okresu programowania (nie ma jeszcze zatwierdzonych 
wszystkich wytycznych przez wojewodę i ministerstwo), jest to też niezbędny dokument w 
przypadku ubiegania się o środki unijne związane z ochroną środowiska (termomodernizacje, 
wymiana kotłów ciepła, fotowoltaika, czy kolektory słoneczne oraz pompy ciepła – 
powietrzne, cieplne), poinformowała insp.ds. pozyskiwania środków. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie. 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały i poddał zaopiniowaniu przez komisje. 
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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Do pkt 4. 
 
      Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2015-2020 i propozycji zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na 
rok 2015. 
 

Skarbnik gminy poinformowała, że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest 
konieczna jeżeli zmienia się wynik budżetu bądź wprowadzane są jakieś przedsięwzięcia. 
Zostały wprowadzone do WPF nowe przedsięwzięcia, które wynikają z przyjętego planu 
gospodarki niskoemisyjnej, w związku z tym jest obowiązek dostosowania WPF. 
Jednocześnie, powiedziała skarbnik gminy, w WPF dostosowano wszystkie wielkości do 
budżetu na rok 2015. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie dotyczy roku 2015 tylko lat 
przyszłych. 
Jeżeli natomiast chodzi o zmiany w budżecie gminy na 2015 rok, proponuje się zwiększenie 
zarówno dochody i wydatki w jednakowej kwocie, czyli wynik budżetu się nie zmieni, jak 
również deficyt, przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian, poinformowała skarbnik 
gminy. Zmian dokonano dostosowując budżet do bieżącej realizacji. Następnie skarbnik 
gminy przedstawiła propozycje zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. 
  
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do proponowanych zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie gminy na 2015 rok. 
 
Do pkt 5. 
 

Sprawy bieżące, informacje. 
 
Przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak nawiązując do szkolenia na 
temat praw i obowiązków radnego i spraw statutowych, stwierdził, że w trakcie szkolenia 
wyniknęło, że w naszym statucie są inne zapisy niż tak jak przedstawiała pani prowadząca 
szkolenie. 
Przewodniczący komisji  zapytał panią Zuzannę Smoter przewodniczącego rady, czy to rada, 
czy urząd podejmuje inicjatywę dotyczącą zmian statutowych w statucie gminy. 
Przewodniczący rady wyjaśniła, że z materiałów jakie radni otrzymali na szkoleniu wynika, 
iż pani prowadząca niektóre zapisy interpretowała inaczej niż w tych materiałach. Ponadto na 
szkoleniu w którym uczestniczyła też wykładowca mówił inaczej. To zależy, kto szkoli i jak 
interpretuje. Jak będzie więcej poprawek do statutu wówczas możemy go zmienić. Statut 
przekazany został do Gdańska, gdzie był sprawdzany dokładnie przez prawników i jest 
zatwierdzony. To nie jest tak do końca jak przekazywała pani szkoląca. 
Insp. ds. gospodarki przestrzennej przedstawiła w imieniu wójta sytuację związaną z 
działką gminną na ul. Ogrodowej, która została skomunalizowana w 1991 roku ale był 
problem z ujawnieniem jej w księdze wieczystej. Dwie osoby złożyły do Urzędu Gminy 
podanie o wykup tej działki. Za tą działką jest pole, do którego właściciele  nie mają dojazdu i 
chcieliby kupić działkę gminną. Działkę chce kupić też młoda osoba, która kupiła 
nieruchomość obok tej gminnej działki.  
Insp.ds. gospodarki przestrzennej przedstawiła możliwości rozwiązania tej sprawy i 
poprosiła radnych o przemyślenia. 
  
Do pkt 6. 
 
         Zakończenie posiedzenia. 
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W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane 

przewodniczący komisji gospodarczej o godz.1450  zamknął wspólne posiedzenie Komisji  
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokółowała B. Kot. 
 
 
       

Przewodniczący                     Przewodniczący 
            Komisji  Gospodarczej            Komisji Społecznej  
                                       Mariusz Wojtkowiak       Kazimierz Marchlewski                                 
 
 
 
 
 
 
 
  


