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Protokół Nr 2/2015 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki  
Pomorskie z dnia 25 lutego 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 Kazimierza Kuleckiego, sekretarza gminy Janusza Wysockiego, skarbnika gminy Marię 
Kalinowską, kierowników jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. 

Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) obecnych  7 członków komisji gospodarczej na stan 8  i 7 członków komisji społecznej 
na stan 7. Mariusz Czarnecki członek komisji gospodarczej przybył na posiedzenie w trakcie 
trwania obrad. 

 
Do pkt 2. 
 
        Przedstawienie porządku posiedzenia. 
 
      Przewodniczący komisji gospodarczej poinformował, że członkowie komisji otrzymali 
porządek posiedzenia i poprosił o zgłaszanie propozycji zmian do porządku posiedzenia.  
Sekretarz gminy zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić analizę kalkulacji 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki 
Pomorskie. 
Więcej propozycji zmian nie wniesiono. 
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku 
posiedzenia jako punkt 5 „Analizę kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie”. W związku z czym punkty 5 i 6 
porządku zmienią swoją kolejność. 
Po przegłosowaniu członkowie komisji jednogłośnie przyjęli propozycję zmiany w porządku 
posiedzenia. 
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał porządek posiedzenia według którego komisje 
będą pracować: 
  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.  
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego 

zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso, 
c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania 

i poboru oraz terminów płatności, 
d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy 

Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru, 
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e) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 
roku. 

f) w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki Pomorskie w Lokalnej 
Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020, 

4. Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2015-2020 i budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 

5. Analiza kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Mikołajki Pomorskie. 

6. Ustalenie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2015 rok. 
7. Sprawy bieżące, informacje. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Na posiedzenie przybył Mariusz Czarnecki członek komisji gospodarczej. 
 
Do pkt 3. 
 
 Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
Marzena Czarnecka insp. ds. gospodarki przestrzennej poinformowała, że aby wójt mógł 
zawrzeć kolejną umowę dzierżawy z tym samym podmiotem i na te same działki musi 
uzyskać zgodę  rady gminy na zawarcie umowy na kolejne 3 lata. W przypadku działek 
wymienionych w projekcie uchwały wszystkie umowy zawarte były do końca marca i kolejne 
będą zawierane od 1 kwietnia. Żeby te umowy mogły być zawarte wójt przygotował projekt 
uchwały z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację umów dzierżawy.  
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy  i poddał ją do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Po przegłosowaniu komisja gospodarcza w obecności 8 członków 7 głosami „za”, 0 
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt 
uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego  
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso, 
Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Kwolek insp.ds zobowiązań pieniężnych. 
Ustawy dotyczące podatku rolnego dają uprawnienia dla rady gminy do zarządzania poboru 
podatku i opłat w drodze inkaso, dlatego przygotowany został projekt uchwały, który zawiera 
wykaz inkasentów. W każdym sołectwie wyznaczony został inkasent do poboru podatku. 
Wójt poprosił aby pani Kwolek wyjaśniła skąd się wzięła zmiana interpelacji przepisów. Do 
tej pory zawsze było tak, że inkasentami nie mogli być radni a teraz mogą być, skąd się to 
wzięło. Takie pytania już wcześniej otrzymywałem, powiedział wójt, więc pani Kwolek 
powinna wszystkim wyjaśnić.  
Elżbieta Kwolek odczytała opinię prawną radcy prawnego, z której wynika, że powołując się 
na przepisy (Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików; ustawa o 
samorządzie gminnym i ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa), nie ma żadnych przeszkód prawnych aby radny był jednocześnie 
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sołtysem oraz inkasentem podatków lokalnych. Tak zwane przepisy antykorupcyjne zakazują 
wójtowi zawierania z radnym umów cywilnoprawnych. Inkasentów podatków  lokalnych 
wyznacza uchwałą rada gminy, ustalając jednocześnie wysokość wynagrodzenia za inkaso. 
Do zadań inkasenta należą pobór podatków oraz wpłacanie ich we właściwym terminie 
organowi podatkowemu. Inkasent nie ustala wysokości podatku, nie ma prawa dokonywania 
jakichkolwiek umorzeń, rozkładania na raty czy odraczania terminów płatności. Jego rola jest 
więc określona jako funkcja pośrednika między podatnikiem a organem podatkowym a 
czynności przez niego wykonywane mają charakter techniczno-rachunkowy. Zatem czynność 
ta nie wynika z przepisów prawa cywilnego (nie ma cech umów opisanych w kodeksie 
cywilnym) a jedynie ma charakter czynności administracyjno prawnej. 
Wójt – Powiem skąd się wzięło moje pytanie, miałem pytania od niektórych z Państwa i 
dlatego zadałem to pytanie. Pani nie wyczerpała odpowiedzi na moje pytanie, bo zapytałem 
skąd się wzięła zmiana interpretacji przepisów. Przepisy są z dziewięćdziesiątego któregoś 
roku i one do tej pory się nie zmieniły. W poprzedniej kadencji wykluczaliśmy radnych. 
Radni nie mogli być inkasentami, przepisy się nie zmieniły tylko zmieniła się interpretacja. 
Skąd się wzięła ta zmiana, bo takie miałem pytania i chciałbym usłyszeć odpowiedź. 
Elżbieta Kwolek – Wcześniej mieliśmy na inkasentów wyznaczonych małżonków radnych, 
którzy byli sołtysami a w praktyce, na co dzień to sołtysi w imieniu małżonków dokonywali 
poboru i rozliczenia podatku. 
Zuzanna Smoter przewodniczący rady gminy dodała, że czytała bardzo dużo na ten temat, 
gdyż wszędzie był ten sam problem, w całej Polsce, w gminach i to Sąd Najwyższy 
Administracyjny, nie Okręgowy, odpowiedział, że to było niepoprawnie, że sołtys, który był 
radnym nie mógł zbierać podatków. 
Skarbnik gminy dopowiedziała, że były kontrole, które interpretowały też źle te przepisy a 
wręcz nakazywały zawieranie umów cywilno-prawnych co jest niezgodne z prawem. Jeżeli 
były by to umowy cywilno-prawne to w takim układzie radny nie mógł by być sołtysem. Z tej 
interpretacji jasno wynika, że nie jest to umowa cywilno- prawna, tylko wynika to z ustawy. 
Wójt powiedział, że chciał, aby to Pani, która przygotowała uchwały, żeby to wyjaśniła. 
Skarbnik gminy podsumowując powiedziała, że początkowo interpretacje były inne, nawet 
organy kontrolne (był taki moment), że nakazywały zawieranie umów cywilno –prawnych co 
było niezgodne z prawem. Jeżeli byłaby umowa, to zgodnie z umową radny nie mógłby być 
inkasentem.  
              W związku z tym, iż członkowie komisji nie wnieśli więcej propozycji i pytań do 
projektu uchwały, przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej 
wymienionej sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Po przegłosowaniu komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej  
ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
Elżbieta Kwolek wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wyznaczenia inkasentów poboru 
podatku i opłat. Załącznik do projektu uchwały zawiera wykaz inkasentów w każdym 
sołectwie na terenie gminy. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie  i poddał go 
pod głosowanie w celu zaopiniowania. 
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Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.                                                                                                                                        
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
       d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy 
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru, 

Projekt uchwały podobnie jak dwa wcześniejsze projekty uchwał wyznacza 
inkasentów opłaty targowej na terenie gminy. W każdym sołectwie uprawniony jest inkasent 
do poboru opłaty z tym, że jak osoba sprzedająca dokona opłatę w jednym sołectwie to 
obowiązuje ta opłata na terenie całej gminy. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej 
stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru i 
poddał go pod głosowanie w celu zaopiniowania. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.                                                                                                                                        
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

g) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku. 

Informacji na temat projektu uchwały udzieliła Anna Kuśmierczyk podinsp. ds. 
ochrony środowiska.  
Projekt uchwały przygotowany został na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Projekt ten 
przesłany został do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku, do Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce, do Kół Łowieckich w Sztumie; „CYRANKA” i „Darz Bór”. Z 
racji tego, że organy te opiniują projekt uchwały otrzymaliśmy informację żeby w projekcie 
niniejszego programu wskazać dokładnie kto mógłby świadczyć usługę zapewnienia miejsca 
bezdomnym zwierzętom gospodarskim. W związku z powyższym w § 3 pkt 2 dodany został 
zapis, że usługa będzie świadczona przez Pana Mariusza Dewo Centrum Pomocy dla 
Zwierząt w Kościerzynie oraz zmieniony został zapis podmiotu który świadczył by 
całodobową usługę weterynaryjną. Jest to podmiot określony w § 1- Prywatna Lecznica dla 
Zwierząt w Prabutach. 
Radny Bogdan Mularczyk zapytał czy firma Azyl będzie jeszcze świadczyła usługi. 
Anna Kuśmierczyk odpowiedziała, że Azyl będzie świadczył usługę w odławianiu i 
transporcie bezpańskich psów. Natomiast z podmiotem którego jest ten sam właściciel ale o 
innej nazwie gmina będzie miała podpisaną umowę na odbiór i transport zwierząt 
gospodarskich. 
Następnie radny Bogdan Mularczyk zapytał jak w 2014 roku kształtowały się wydatki  
związane z odławianiem bezpańskich psów. 
Anna Kuśmierczyk poinformowała, że 2014 roku odłowionych zostało 8 psów. Koszt wyniósł 
po 1.100 zł za każdego odłowionego psa i 5.000 zł za gotowość schroniska do  przyjmowania 
z terenu naszej gminy bezpańskich zwierząt. 

W związku z tym, iż członkowie komisji nie wnieśli więcej propozycji i pytań do 
projektu uchwały, przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej 
wymienionej sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
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Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Po przegłosowaniu komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

f) w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki Pomorskie w Lokalnej  
Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020, 
Sekretarz gminy prezentując kolejny projekt uchwały poinformował, że nasza gmina od  
kilku lat należy do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Liderem tej grupy 
jest Gmina Dzierzgoń. Niektóre środki jakie można pozyskać są przeznaczane bezpośrednio z 
województwa poprzez Lokalne Grupy Działania. W związku z tym, że rozpoczął się nowy 
okres programowania (poprzedni się już kończy) oprócz tego były przeprowadzone wybory 
samorządowe dlatego też LGD w Dzierzgoniu poprosiła o wyrażenie akcesu aby dalej 
kontynuować udział i działalność tej organizacji. 
Radny Bogdan Mularczyk zapytał ile nasza  gmina skorzystała z projektów z LGD. 
Wójt odpowiedział, że ze środków LGD realizowanych było większość tzw. małych 
projektów czyli większość remontów świetlic wiejskich, plac w Krasnej Łące i parking przy 
Urzędzie Gminy. 
Sekretarz gminy dodał, że generalnie wszystko było przeliczane proporcjonalnie do ilości 
mieszkańców. 
Każda gmina wpłaca do LGD składki w zależności od ilości mieszkańców, powiedział wójt. 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania tworzą wszyscy włodarze z poszczególnych gmin. 
Ustaliliśmy między sobą nieformalnie, żeby gminy miedzy sobą nie konkurowały o pieniądze, 
że będziemy dzielić w zależności od ilości mieszkańców na poszczególne gminy. Każda 
gmina musi obronić swój projekt, to nie jest tak że pieniądze zostaną podzielone i z automatu 
przychodzą do gminy. Gmina musi złożyć wniosek, który musi przejść w Urzędzie 
Marszałkowskim i trafić do Agencji. To jest długa procedura. Gmina musi obronić swój 
wniosek. Jak już wcześniej wójt powiedział, ze środków LGD realizowane są małe projekty 
np. dożynki, ze środków tych skorzystało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w 
Mikołajkach (panie zakupiły stroje). 
Radna Zuzanna Smoter zapytała ile wynosi roczna stawka. 
Wójt powiedział, Że to nie są duże pieniądze. Składka wynosi 0,50 zł lub 1,00 zł. rocznie od 
mieszkańca.  
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały, w związku z czym  
przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do pkt 4. 
 

Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
 Pomorskie na lata 2015-2020 oraz w budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok. 

Skarbnik gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wynikają przede wszystkim ze zmian budżetu gminy na rok 2015. W związku z tym, że 
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zmienia się wynik budżetu po zmianach na przedsięwzięcia, które są ujęte w WPF, istnieje 
konieczność zmiany WPF. W załączniku przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu 
wydatków na 2015 rok w wysokości 660.000 zł. Są to zwiększenia na realizację budowy 
drogi ul. Cicha, Spacerowa i Słoneczna (wydatki zwiększone zostały o kwotę 620.000 zł. z 
kwoty 250.000 zł.). Termin realizacji tego przedsięwzięcia był planowany na lata 2015-2016 
natomiast w wyniku zmian całość przedsięwzięcia przesunięta została na rok 2015. Ponadto 
zwiększono limit o kwotę 40.000 zł. na realizację przedsięwzięcia budowa drogi Szkolnej co 
związane jest z wykonaniem kanalizacji. W związku z tym, że dokonano przesunięcia limitu 
wydatków z 2016 r. na 2015 r. dokonano przesunięcia limitu na modernizację ulic Kościelna, 
Akacjowa i Piaskowa. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpisana była na lata 2016-2017. 
Całość przeniesiono na 2016 r. 
Zuzanna Smoter zapytała co z projektem o którym mówił minister w sprawie dróg 
lokalnych. 
Wójt poinformował, że nie ma jeszcze rozporządzeń, nie ma wytycznych. Jest tylko mowa, 
że gminy będą mogły pozyskać maksymalnie w całym okresie programowania 3 mln zł. na 
drogi lokalne. Kwestia najważniejsza w tym to jest co ministerstwo będzie określało jako 
drogi lokalne. Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na drogę Spacerową Cichą i 
Słoneczną ale czekamy na wyjaśnienia czy na te drogi pozyskamy dofinansowanie. Jeżeli 
byłoby wiadomo, że nie pozyskamy dofinansowania to ogłosilibyśmy przetarg a jeśli 
pozyskalibyśmy dofinansowanie to szkoda byłoby ogłaszać przetarg bo wtedy zablokujemy 
się i nie będzie można starać się o dofinansowanie. Jeżeli Państwo wyrazicie na to zgodę to 
dokonana zostanie zmiana w budżecie. Jak środki będą w budżecie to w każdej chwili będzie 
można ogłosić przetarg. 
Ponadto wójt poinformował, że w związku z przesunięciami w WPF terminów realizacji 
przedsięwzięć nie będzie możliwości wydatkowania w ciągu roku na jeszcze inne rzeczy, 
zablokujemy się z innymi wydatkami które nie są zaplanowane w budżecie. 
Radny Henryk Nowak powiedział, że obawia się tego aby w związku z przesunięciami nie 
doszło do sytuacji, że nie starczy w budżecie pieniędzy na inne zadania zaplanowane w 
budżecie. 
Wójt odpowiedział, że na to, co jest zaplanowane do realizacji w 2015 roku środki w 
budżecie są zabezpieczone. Nie będzie środków na jakieś nowe pomysły, które by się zrodziły 
w ciągu roku, powiedział wójt.  
Skarbnik gminy poinformowała, że zmiany w budżecie gminy wynikają z wprowadzenia po 
stronie dochodów w wysokości 305.410 zł. natomiast po stronie wydatków w kwocie 707.000 
zł. co jednocześnie  zwiększa deficyt budżetu o kwotę 401.590 zł. Po zmianach deficyt 
budżetu ustala się w kwocie 1.324.610 zł., który planuje się pokryć przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000 zł. i z wolnych środków w 
kwocie 824.610 zł. (wolne środki powstały w wyniku rozliczenia 2014 roku, który się 
zamknął nadwyżką budżetową). 
Następnie skarbnik gminy przedstawiła propozycje zwiększenia i zmniejszenia dochodów 
oraz wydatków a także przeniesień w poszczególnych działach budżetu. 
Radna Zuzanna Smoter zapytała czy poczta będzie płaciła czynsz za wynajem 
pomieszczenia, które jest przygotowywane dla poczty. 
Radny Piotr Charkiewicz zadał uzupełniające pytanie, czy zawarte jest długoterminowe 
porozumienie z pocztą w tej sprawie, gdyż na remont pomieszczenia wydajemy 60 tys. zł. a 
prawdopodobnie w połowie tego roku ma się odbyć ogólnokrajowy przetarg na usługi 
pocztowe. I wcale nie jest powiedziane że Poczta Polska będzie operatorem w kraju. 
Sekretarz gminy wyjaśnił, ze zawarte jest porozumienie wstępne z pocztą, że jeśli poczta 
zrezygnuje to zwróci pieniądze które wkładamy w remont. Przygotowany też został projekt 
umowy-dzierżawy w której zawarta została klauzula, że jeżeli w przeciągu 10 lat,  poczta 
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zrezygnuje, to za każdy rok który pozostał poczta odda 10% tego co zostało włożone w 
przystosowanie pomieszczenia, powiedział sekretarz.  
Radny Antoni Tymicki nawiązując do pytania radnej Zuzanny Smoter zapytał jaka będzie 
kwota czynszu. 
Sekretarz gminy odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo bo to będzie czynsz, opłata za wodę, 
ogrzewanie i śmieci. 
Radny Antoni Tymicki zapytał, czy w sprawie działki pocztowej coś zostało ustalone, czy 
zostanie odstąpiona, czy sprzedana. 
Radny Piotr Charkiewicz zastanawiał się czy nie warto w ramach porozumienia zawrzeć, że 
odstąpimy od tego wymogu 10 lat dzierżawy a poczta odda nam działkę, lub żebyśmy mieli 
prawo pierwokupu. 
Wójt poinformował, że nie ma takiej możliwości prawnej. Jeżeli poczta przeniesie się już do 
pomieszczenia obok Urzędu Gminy, wystąpimy z prośbą o odkupienie tej działki, powiedział 
wójt. 
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do przedstawionych zmian w budżecie 
gminy.  
 
Do pkt 5. 
 

       Analiza kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z  
terenu Gminy Mikołajki Pomorskie. 
     Analizę kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
przedstawiła Anna Kuśmierczyk podinsp. ds. ochrony środowiska. 
Anna Kuśmierczyk poinformowała, że planowane wpływy jakie były założone z deklaracji 
osób, które złożyły jako segregowanie odpadów i niesegregowanie odpadów wynoszą 
325.002 zł.  Planowane wydatki jakie zostały przewidziane na ten rok wynoszą 355.468,80 zł. 
Bilansując planowane wpływy oraz wydatki wychodzi na to, że  gmina jest stratna na kwotę 
30.466,80 zł. Kwota ta podzielona została przez ilość miesięcy oraz liczbę osób które złożyły 
deklaracje i wyszła kwota 0,90 zł., która planowana jest do zwiększenia stawki za odbiór 
odpadów segregowanych. Obecnie stawka wynosi 9,10 zł., po zwiększeniu stawka wynosiła 
by 10,00 zł. z racji tego, że od 1 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach, w której zawarto, że stawka za odbiór odpadów 
niesegregowanych nie może być większa niż dwukrotność stawki za odbiór odpadów 
segregowanych, w związku z tym mnożymy 10 zł. x 2 i wychodzi stawka 20 zł. za odbiór 
odpadów niesegregowanych od osoby w gospodarstwie domowym.  
Zuzanna Smoter zapytała wójta jak to się stało, gdyż pan wójt mówił, że teraz jak firma 
będzie wywozić wszystkie odpady segregowane i niesegregowane za te same pieniądze a 
teraz okazuje się że będzie brakować. 
Ja powiedziałem, że będzie taniej w stosunku do tego co my robiliśmy, bo byłaby jeszcze 
większa różnica, powiedział wójt.  
Skarbnik gminy wyjaśniła, że wcześniej wydatki związane z wynagrodzeniami były w 
administracji publicznej. W tej chwili ustawa jasno określa, co musi być ujęte w kalkulacji. W 
kalkulacji musimy ująć pracownika który zajmuje się gospodarką odpadami. 
Wójt dodał, że w kalkulacji powinny być ujęte kwoty na promocję segregowania śmieci, 
powinna być zaplanowana kwota na odtworzenie pojemników którymi gmina dysponuje. 
Jeżeli są worki jak w niektórych gminach to powinna być ujęta kwota na zakup tych worków, 
to wszystko co związane jest z gospodarką śmieciami. Zmieniły się przepisy i wszystko musi 
być w jednym paragrafie. Jest to czytelne i widać ile gmina wydaje na gospodarkę śmieciami. 
Na zakończenie roku zrobiliśmy bilans i stąd wyszły różnice. Dzisiaj mówimy tylko o 
różnicach, natomiast projekt uchwały przygotowany zostanie na najbliższą sesję. W projekcie 
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uchwały będzie zapis, że stawki te wejdą w życie z dniem 1 kwietnia br., czyli i tak jesteśmy 
stratni za jeden kwartał, powiedział wójt. Nie chcielibyśmy przede wszystkim żeby zrobiły się 
duże dysproporcje między tym co teraz wydamy a gdybyśmy podjęcie uchwały odsunęli na 
później to różnice zrobiły by się jeszcze większe i musielibyśmy ustalić wyższą stawkę. Tak 
jak pani skarbnik powiedziała, ustawa nakłada na nas obowiązek, że to się musi bilansować. 
Całe koszty związane ze  zbieraniem, segregowaniem itd. To musimy zapłacić my wszyscy 
jako mieszkańcy. Gmina nie może do tego dopłacać. Jeżeli gmina by dopłacała to każda 
kontrola zarzuci to jako nieprawidłowość. 
Radny Antoni Tymicki stwierdził, że do tej pory gmina miała z recyklingu jakieś pieniądze, 
czy teraz jak śmieci wywozi przedsiębiorstwo czy gmina będzie miała z tego tytułu jakieś 
pieniądze. 
Wójt wyjaśnił, że jak odpady komunalne segregowane gmina sama wywoziła, to jeszcze były 
one doczyszczane przez pracowników Urzędu Gminy. Pracownicy dowożąc te odpady do 
Prabut na miejscu jeszcze wybierali to, co nie powinno być w tych odpadach, to zajmowało 
dodatkowy czas pracowników. Firma która odbiera u nas odpady wywozi je do Gilwy i tam 
musimy płacić za to, że oddane zostały odpady komunalne na wysypisko.  W Prabutach były 
to symboliczne pieniądze, w skali roku była to kwota około 3 tys. zł. ale to było za czyste 
śmieci. Tu, natomiast mogą to być śmieci trochę zanieczyszczone, gdyż w Gilwie śmieci te są 
segregowane, czyli tu nie dość, że nam nie płacą to my jeszcze musimy płacić za to, że nam 
odbierają. 
Radny Piotr Charkiewicz zapytał jak skonstruowana jest umowa z firmą, która od nas 
dostaje pieniądze w kwocie 296 tys. zł. za odbiór odpadów a my wszystko inne za nich 
robimy. Nasze są pojemniki, za wysypisko ponosimy dodatkowe koszty, to za co oni biorą 
296 tys. zł. za same przejechanie, zastanawiał się radny.   
Wójt wyjaśnił, że to nie gmina płaci za składowanie na wysypisko, tylko w cenie którą my 
płacimy firmie, firma ponosi opłaty za wysypisko. 
Członkowie komisji zwrócili uwagę na to, że pojemniki na odpady komunalne są 
przepełnione, że śmieci leżą obok pojemników. 
Radny Piotr Charkiewicz zapytał czy tylko raz w miesiącu te śmieci segregowane będą 
wywożone, bo tak wynika z harmonogramu na stronie firmy wywożącej te odpady. 
Najbliższy wywóz plastików w Mikołajkach Pom. będzie 3 marca. 
Przygotowujemy się do rozmów z wykonawcą, chcemy zmienić harmonogram wywożenia 
odpadów selektywnych. W tej chwili opiniuje nam harmonogram nasz radca prawny. 
Jesteśmy w trakcie zmian, powiedział kier. referatu gospodarczo –komunalnego Jacek 
Karpowicz. 
Radny Wiesław Kot zwrócił uwagę, że jadąc od Sztumu, przy drodze stoją pojemniki ze 
śmieciami, wjeżdżając do Mikołajek widzimy kosze pełne śmieci, idziemy składać kwiaty 
pod pomnik, obok pełne kosze śmieci, w którym kierunku by nie ruszył stoją kosze ze 
śmieciami. Mikołajki obstawione są koszami z odpadami dlatego proponuję, żeby 
zlikwidować pojemniki na śmieci a zakupić i rozdać mieszkańcom worki na śmieci, 
segregowane i niesegregowane. Samochód przyjeżdżałby jednego dnia po odpady 
segregowane a następnego dnia niesegregowane. Chodzi mi głównie o estetykę miejscowości, 
powiedział radny. 
Anna Kuśmierczyk poinformowała, że pojemniki na śmieci zakupione zostały w ramach 
projektu i musimy ten projekt utrzymać przez  pięć lat. 
To jest sprawa drugorzędna zauważył wójt, natomiast Gmina Mikołajki Pomorskie, to nie jest 
tylko miejscowość Mikołajki Pomorskie , to są również miejscowości ościenne. Nie 
wyobrażam sobie, powiedział wójt, żeby ten duży samochód jeździł do każdego domu raz po 
plastik, raz po szkło, raz po śmieci ogólne i jeszcze po papier. Ile to jest kursów. Mamy w 
większości w terenie drogi lokalne, te drogi nam nie wytrzymają. Nie możemy traktować 
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inaczej mieszkańców którzy mieszkają poza Mikołajkami a inaczej którzy mieszkają w 
Mikołajkach, powiedział wójt. Mieszkańcy mieszkający poza Mikołajkami płacą takie same 
stawki jak mieszkańcy Mikołajek. Zrobiło się teraz zamieszanie jak wykonawca od nowego 
roku zaczął zbierać śmieci ogólne. Rozmawiamy nad tą sprawą i tak to nie zostanie na 
zawsze. Myślę, że jest to problem przejściowy i wyśnimy tą sprawę i to się unormuje. 
Wracając do kalkulacji, radny Wiesław Kot zapytał czy sprawdzana jest liczbę osób 
wykazanych w deklaracjach co do ilości osób zamieszkałych, (o ile dobrze pamiętam w 
gminie jest 3.500 osób a tu wykazane jest 2.821 osób), trochę mi tu brakuje tych osób. 
Anna Kuśmierczyk wyjaśniła, że trwa bieżąca weryfikacja danych. 
Wójt dodał, że deklaracje składa się od osób zamieszkałych a nie zameldowanych. 
Samochód wystawiony został do sprzedaży, czyli pracownicy nie będą zajmować się 
odbiorem śmieci w związku z czym radny Wiesław Kot zapytał czy ilość pracowników 
obsługi zajmującej się odbiorem śmieci pozostaje taka sama. 
Jacek Karpowicz wyjaśnił, że część osób była stała, część osób była z interwencji a część 
osób była dorywczo. Te osoby które były zatrudnione są nadal zatrudnione. Ja pracuję w 
Urzędzie krótko, powiedział kierownik, ale uważam że są takie potrzeby w tej gminie, że Ci 
ludzie którzy byli zatrudnieni przy obsłudze samochodu są potrzebni, znalazłem dla nich 
zatrudnienie i uważam, że wykorzystuję te osoby racjonalnie. 
Ja jestem trochę innego zdania powiedział radny Wiesław Kot, to nie jest racjonalne jak 
pracownicy w jednym tygodniu chodzą spisują liczniki od wody a w następnym tygodniu 
pracownicy (którego roboczogodzina wynosi 50-60 zł.) chodzą i rozdają faktury. Wiem, że  
sąsiedniej gminie pracownik spisując licznik od razu wystawia fakturę. 
Nawiązując do wypowiedzi radnego, radna Zuzanna Smoter poprosiła aby kierownik 
referatu gospodarczo- komunalnego poinformował jakie zadaniami zajmują się pracownicy 
referatu. 
Kier. ref. gospodarczo-komunalnego odpowiedział, że są to różne zadania, od obsługi  
kotłowni poprzez całą infrastrukturę komunalną; czyli gospodarka wodno-ściekowa, to są 
oczyszczalnie, bieżące przeglądy przepompowni. W tej chwili przyjrzałem się sprawie 
długów za wodę i część pracowników przerabia instalacje w części budynków, żeby można 
było odciąć dłużników. Robimy własnymi środkami przebudowę przyszłej placówki poczty. 
Planujemy remont własnymi środkami budynku szkoły podstawowej na poddaszu. Dla mnie 
wręcz brakuje ludzi. 
Radny Henryk Nowak zapytał jaki w ubiegłym roku był koszt wywozu śmieci z 
uwzględnieniem wywozu odpadów segregowanych. 
Skarbnik gminy poinformowała, że gmina zapłaciła dla firmy 250 tys. zł., całość 
poniesionych kosztów będzie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, które do końca 
marca radni otrzymają. 
Radny Henryk Nowak zaproponował aby kalkulacje przełożyć na później, gdyż nie 
wiadomo jeszcze  ile będzie osób.  
Wójt odpowiedział, że w kalkulacji jest podana ilość osób, to, że ktoś powiedział, że jest 
3.500 osób zameldowanych to nie znaczy, że tyle osób jest zamieszkałych na terenie gminy. 
Deklaracje składa się od osób zamieszkałych, nie od zameldowanych. Dużo osób studiuje 
poza miejscowością i są wówczas korekty deklaracji a także  wiele osób pracuje na 
wyjazdach za granicą. 
Przedstawiona została kalkulacja i w związku z tym wójt poprosił o skupienie się na 
stawkach. 
Kalkulacja stanowi załącznik do protokołu. 
Członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i propozycji do przedstawionej kalkulacji. 
Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli nie ma żadnej propozycji to przyjmujemy tak jak 
jest  i nie ma głosowania. 
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Do pkt 6. 
 

    Ustalenie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2015 rok. 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił członków komisji gospodarczej o propozycje 
do planu pracy komisji na 2015 rok. Plan pracy komisji członkowie komisji gospodarczej 
otrzymali z materiałami na posiedzenie wspólne komisji. 
Radny Wiesław Kot członek komisji zaproponował aby do planu pracy komisji wprowadzić 
punkt „ Analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie gminy” 
do I i II półrocza. 
W związku z tym, iż nie wniesiono więcej propozycji prowadzący posiedzenie poddał  pod 
głosowanie plan pracy z uwzględnieniem przedstawionej propozycji. 
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków przy 6 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” 
przyjęła plan pracy komisji gospodarczej na 2015 rok. 
 
Następnie przewodniczący komisji społecznej przedstawił plan pracy komisji na 2015 rok. 
Członkowie komisji społecznej nie wnieśli uwag i propozycji do planu pracy komisji 
społecznej. 
Po przegłosowaniu komisja społeczna 6 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła plan 
pracy komisji na 2015 rok. 
 Plany pracy stanowią załączniki do protokołu. 
 
Do pkt. 7 
 
         Sprawy bieżące, informacje. 
Wniesiono następujące sprawy: 
 Radny Wiesław Kot zapytał, czy w związku ze zmianą rodzaju ogrzewania (pompy ciepła) 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich, czy będzie zakładane ogrzewanie 
podłogowe i czy zrywane będą posadzki.      
Jacek Karpowicz odpowiedział, że gmina przystąpiła do etapu projektowanego na głównego 
projektanta. Wstępem do projektu był przeprowadzony audyt, który zakładał wymianę 
ogrzewania na pompę ciepła. Grzejniki nie dadzą rady ogrzać tego obiektu dlatego 
projektanci zaproponowali wymianę ogrzewania na podłogowe. Prawdopodobnie będzie w 
całości ogrzewanie podłogowe. 
Radna Zuzanna Smoter pochwaliła osoby które likwidują kiosk przy ul. Kościuszki oraz 
zapytała co z działką przy której stał kiosk. 
Wójt powiedział, że sprawą kiosku zajął się kierownik ref. gospodarczo-komunalnego. Jeśli 
chodzi natomiast o działkę kierownik przeprowadził rozmowę z właścicielami tej działki. 
Proponowaliśmy zamianę tej działki na inną , wskazując możliwości zamiany. Właściciele tej 
działki zaproponowali pewną propozycję nie do przyjęcia przez gminę. Właściciele działki  
przy kościele, która ma 15 arów chcieli aby zamienić na działkę przy dawnym banku, która 
jest własnością gminy, o pow. 30 arów. Myślę, powiedział wójt, że to nie jest do 
zaakceptowania żeby dokonać takiej zamiany. Zakup tej działki w tym roku nie wchodzi w 
żadna rachubę, gdyż w budżecie gminy nie ma takich środków. Jeżeli mamy dokonać budowy 
dróg, tak jak pani skarbnik przedstawiała w jednym roku, to nie stać nas na inne dodatkowe 
zadania które nie były zaplanowane w budżecie.   
W międzyczasie pojawiła się sprawa, która nie była ujęta w budżecie (adaptacja poczty), poza 
tym, powiedział wójt zmniejszono nam o 100 tys. zł. subwencję oświatową i taka kwotę 
musimy znaleźć teraz w budżecie do utrzymania oświaty. Kolejną rzeczą jest to, że 
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prowadzimy rozmowy z właścicielem działki na której mamy ujęcie wody w Mikołajkach 
Pomorskich. Wcześniej na zebraniach wiejskich zgłaszane były propozycje jeżeli chodzi o 
wodociągi, na terenie gminy, gdyż jeszcze sporo miejscowości nie ma bieżącej wody a także 
pojedyncze gospodarstwa na obrzeżach Mikołajek. Zrobiliśmy analizę potrzeb i przyjęliśmy 
pewne założenia. Mamy w budżecie pieniądze na  dokumentację i chcemy przygotować 
dokumentacje na rozbudowę wodociągu na terenie gminy, gdyż prawdopodobnie będą środki 
na wodociągi i kanalizację w nowej perspektywie finansowej, czyli moglibyśmy pozyskać 
środki unijne ale musimy mieć przygotowaną dokumentację. Już wcześniej mówiłem, że są 
problemy z utrzymaniem ciśnienia w wodociągach i być może trzeba będzie zbudować 
zbiornik retencyjny. Założyliśmy, że jeśli 100% gminy objęte zostało by siecią wodociągową, 
to będzie to odcinek 25-30 km. Tyle trzeba by wybudować sieci. Nie jest powiedziane że 
musimy to zrobić w przeciągu roku, można taką inwestycję rozłożyć na dwa lata. Wówczas 
mielibyśmy objętych wodociągami 100% mieszkańców i połączylibyśmy sieć ze sobą aby w 
razie awarii pojedynczego ujęcia inne ujęcia zabezpieczyły by całość w wodę.  Ciśnienie  w 
poszczególnych sieciach byłoby wyrównane. Wszystkie te inwestycje wiążą się z 
uregulowaniem prawa własności do działki gdzie mamy ujęcia wody w Mikołajkach. Gmina 
ma ta działkę w użyczeniu. Prowadzone są rozmowy z właścicielem działki, który skłonny 
jest nam tą działkę sprzedać. 
Radny Piotr Charkiewicz poruszył sprawę próby sprzedaży pałacu w Stążkach, pan wójt 
kiedyś mówił, że zgłosiła się firma która miała nam pomóc sprzedać  tą nieruchomość, 
prawdopodobnie podpisana została jakaś umowa. Na jakim etapie jest ta sprawa zapytał 
radny. Sprawdziłem, powiedział radny, że nie dzieje się nic z nagłośnieniem tej sprawy poza 
informacją na stronie Mikołajek. Można taką ofertę zauważył radny umieścić  na stronach 
internetowych  z propozycjami sprzedaży pałaców i tam najprawdopodobniej ludzie 
zainteresowani szukają ofert. 
Wójt odpowiedział, że nie podpisano żadnej umowy. Firma owszem się zgłosiła ale już 
później się nie pokazała.                                                                                       
Sekretarz gminy Janusz Wysocki poinformował, że na portalu polsko- chińskiej Izby 
Gospodarczej jest cała strona na temat sprzedaży pałacu w Stążkach.. 
Poza tym wystąpiliśmy z ofertą do dużych sieci hotelowych imiennie, powiedział wójt. 
Radny Antoni Tymicki zgłosił wniosek, aby na drodze z Dąbrówki Pruskie, która łączy się z 
drogą Pierzchowice-Mikołajki Pomorskiej pod kątem prostym, postawić naprzeciw jakieś 
oznakowanie, jakieś pasy bo tam kończy się droga. 
Wójt poinformował, że taki wniosek był już składany, możemy tylko przekazać informacje 
dalej (na dzień dzisiejszy właścicielem drogi jest PKP), powiedział wójt. 
Przewodniczący komisji gospodarczej zapytał co się dzieje z drogą w Krasnej Łące, czy jest 
tylko oczyszczana i poszerzana, czy jest planowana do zrobienia jako nowa droga. 
Wójt odpowiedział, że powiat to robi (jest to droga powiatowa) na wniosek mieszkańców, 
którzy informowali o obsunięciu się topól, które zagrażały budynkom.  
Poza tym wójt poinformował o planowanym w tym roku  remoncie drogi powiatowej 
Mikołąjki Pierzchowice z chodnikiem, na przyszły rok starosta wystąpił do nas z zapytaniem 
jaki odcinek drogi wskażemy do remontu. Wskazaliśmy odcinek drogi o łącznika drogi 
powiatowej do miejscowości Mirowice, gdyż od Sztumu do Mirowic droga jest 
wyremontowana, więc logiczne byłoby żeby to zamknąć. 
Radna Katarzyna Grochowska zapytała kto zapłaci za wodę którą pobierają osoby, którym 
odcięto dopływ wody do mieszkań. Wójt odpowiedział, że my wszyscy zapłacimy za ta 
wodę. 
Kier. ref. gosp. kom. Wyjaśnił, że w budynku tym dokonany został rozdział instalacji, gdyż 
nie byłoby możliwości odłączenia osób, które nie płacą za wodę. Teraz każdy mieszkaniec ma 
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swój wodomierz. W budynku tym wykonane zostało ujęcie, gdyż gmina jest zobowiązana 
takim osobom dostarczyć wodę. 
Czy jest szansa na zatrudnienie tych ludzi w ramach interwencji żeby spłacili dług, zapytała 
radna Katarzyna Grochowska. Ci ludzie chcą pracować, może dać im szansę. 
Ci ludzie zatrudnieni już byli na robotach publicznych i wiemy jaki był ich zapał do pracy, 
powiedział wójt. 
Kier.ref.gosp. kom. wyjaśnił, ze ta osoba twierdzi, że by odpracowała, że przyszła by do 
pracy ale tą osobę musiałaby druga osoba  nadzorować, przez 8 godzin stać nad nią żeby cos 
robiła. Taka osoba nie jest nam potrzebna do pracy, powiedział kierownik. 
Mieliśmy już doświadczenie z tymi osobami bo u nas pracowały, dodał wójt. My nie 
jesteśmy zakładem pracy, my zatrudniamy ludzi z Urzędu Pracy w zależności od tego jakie w 
Urzędzie Pracy przeznaczone są na to środki. Zatrudniamy pod warunkiem, że otrzymamy 
refundację kosztów, gdyż nie mamy w budżecie środków na zatrudnianie ludzi na roboty 
publiczne. Możemy tym ludziom pomóc ale pod jednym, warunkiem, że zaczną spłacać. 
Mieszkania są wyremontowane i nie może tak być, że ludzie za nic nie płacą. Są dodatki 
mieszkaniowe które służą do regulowania tych należności, ale nikt z pracowników się nie 
podpisze pod oświadczeniem, że osoba taka nie ma zaległości. Ludzie sami doprowadzają do 
takich sytuacji do takich dużych zaległości, gdyż sami o to nie dbają, mówią że zapomnieli i 
zaległości narastają. Dajemy tym ludziom szansę, możemy rozłożyć na raty zadłużenie, 
możemy częściowo umorzyć, ale muszą te osoby wykazać dobrą wolę, że zaczną spłacać. 
                                                            
Do pkt 8. 
         Zakończenie posiedzenia. 

 
W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane 

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