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Protokół Nr 9/2015 

ze wspólnego posiedzenia Komisji  Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki  
Pomorskie z dnia 10 grudnia 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, 
mł. Insp. Michała Zapolskiego Komendanta Powiatowego Policji, asp. Artura Pyziaka 
Kierownika Posterunku Policji w Starym Targu, wójta Kazimierza Kuleckiego, skarbnika i 
sekretarza gminy, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych 
oraz mieszkańców. 
Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) 
obecnych  8 członków komisji gospodarczej na stan 8  i 6 członków komisji społecznej, na 
stan 7 (Nieobecny Antoni Tymicki). Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli 
wójt, sekretarz i skarbnik gminy. 
                 
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.  
Nie zgłoszono uwag i propozycji zmian w porządku posiedzenia komisji. 
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał porządek posiedzenia według którego komisje 
będą pracować: 
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  
      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
      Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok, 
4.  Przedstawienie przez skarbnika gminy projektów uchwał:  

a)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2016-2026,  

b) w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016. 
5. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu na rok 

2016. 
6. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  na lata 2016 –2026 i projektu budżetu na 2016 rok. 
7. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
8. Sprawy bieżące, informacje. 
9. Zakończenie posiedzenia. 
 
Do pkt 3. 

Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok. 
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 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
Brygida Podlaska poinformowała, że wzorem lat ubiegłych przygotowany został Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok. Chcąc wyjść naprzeciw problemom, które 
powstają w środowiskach zarówno miejskich jak i wiejskich komisja poprzez program a w 
szczególności poprzez działania terapeutyczne, profilaktyczne stara się zminimalizować 
problem, który dotyka wszystkich. W programie na 2016 rok zawarta została strategia 
zminimalizowania wszystkich szkód, które komisja chciałaby w minimalnym stopniu 
zlikwidować. 
Następnie przewodnicząca przedstawiła projekt budżetu GKRPA, który na 2016 na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 32.500 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.500 zł. 
Co roku do komisji wpływają wnioski z poszczególnych sołectw, szkoły, przedszkola czy 
instytucji kultury na dofinansowanie różnego rodzaju imprez. Są to przede wszystkim 
działania związane z profilaktyką – organizacja zabaw sportowych, festynów rodzinnych. 
Komisja przeznaczyła po 400 zł. dla sołectw: Mirowice, Wilczewo, Sadłuki, Dąbrówka 
Pruska, Pierzchowice, Balewo, Stążki, Nowe Minięta, Cierpięta, Krastudy, Krasna Łąka i 
Dworek. Dla sołectwa Mikołajki Pomorskie i Cieszymowo komisja przeznaczyła po 700 zł. 
W związku z tym, że przeoczony został wniosek Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pom., 
komisja proponuje aby z kwoty 3.600 zł. przyznanej Gminnemu Ośrodkowi Kultury zdjąć 
kwotę 200 zł. na konto Biblioteki, która szczególnie w okresie ferii zimowych organizuje 
różnego rodzaju konkursy. GKRPA zaproponowała zdjąć poi 100 zł. z kwot przeznaczonych 
dla sołectwa Mikołajki Pom. i Cieszymowo i przeznaczyć kwotę 200 zł. dla Biblioteki. 
GKRPA zdejmując 100 zł. z sołectwa Mikołajki Pom. uzasadniła swoją decyzję tym, że 
dzieci i młodzież mają większy dostęp do różnego rodzaju imprez, zajęć organizowanych 
zarówno ze środków GOK, szkół czy przedszkola. W związku z powyższym GOK otrzymby  
3.400 zł. i 1.500 zł. na organizację Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy a Biblioteka 
Publiczna 400 zł. Dla Zespołu Szkół przeznaczone zostało 500 zł., dla Biblioteki ZS 300 zł., 
dla Biblioteki SP 300 zł., dla Przedszkola Samorządowego 400 zł. Na pomoc 
socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych komisja przeznaczyła kwotę 6.200 zł. 
W ubiegłym roku była to zdecydowanie wyższa kwota zauważyła przewodnicząca. W 
ubiegłym roku komisja miała problem, aby zorganizować wyjazd dzieci na kolonie dlatego, 
że rodzice nie chcą puszczać dzieci na kolonie, w związku z kosztami. W związku z tym 
komisja przeznaczyła środki na wyjazdy grupowe (np. na koncerty, poprzedzone prelekcją na 
temat przeciwdziałania narkomanii). 
W związku z propozycją GKRPA dot. zmniejszenia po 100 zł. z sołectwa Mikołajki i 
Cieszymowo radny Wiesław Kot zaproponował, aby całą kwotę 400 zł. z przeznaczeniem 
dla Biblioteki Publicznej zmniejszyć z kwoty 3600 zł. ze środków przeznaczonych dla GOK. 
Radny swoją propozycję uzasadnił tym, że w sołectwie Mikołajki jest około 100 dzieci w 
wieku szkoły podstawowej i młodszych. Co za 600 zł. można zorganizować dla takiej grupy 
dzieci, zapytał radny. Proponuję, powiedział radny zostawić kwotę 700 zł. dla sołectwa 
Cieszymowo i Mikołajki, gdyż w takich sołectwach, gdzie jest duża ilość dzieci trudno jest 
zorganizować jakąś imprezę. 
 Wójt  powiedział, że harmonogram podziału środków przedstawiony przez przewodniczącą 
GKRPA, że jest głęboko uzasadniony, bo rzeczywiście sołectwo Mikołajki korzysta z 
różnych form wsparcia jakich organizuje Caritas parafialny w formie paczek dla dzieci. Co 
roku organizowany jest rajd rowerowy z Malborka do Mikołajek, gdzie grupa osób 
przebranych za mikołaje rozdaje paczki. Nie mówiłem tego wcześniej ale to Ja opłacam ich 
pobyt na terenie gminy ze swoich własnych środków (kolacje, śniadanie). Dzięki temu osoby 
te organizują paczki, które rozdają dzieciom w Mikołajkach, Cieszymowie. Wsparcie jest z 
różnych stron, powiedział wójt. 
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Podzielam zdanie pana wójta, że dzieci w Mikołajkach mają większy dostęp do Gminnego 
Ośrodka Kultury ale mi chodzi, powiedział radny Wiesław Kot o sam fakt organizacji jednej 
imprezy, z czym mam wyjść do tej setki dzieci. 
Więcej propozycji zmian do preliminarza członkowie nie wnieśli. 
Przewodniczący komisji społecznej Kazimierz Marchlewski zapytał czy były jakieś osoby 
kierowane na leczenie. 
Przewodnicząca GKRPA odpowiedziała, że były osoby kierowane na leczenie. Pięć czy 
sześć wniosków było wysłane do Poradni Centrum Psychiatrii w Sztumie. GKRPA nie 
opiniuje w zakresie uzależnienia. 
Radna Zuzanna Smoter zapytała czy z budżetu gminy było dopłacane do Izby Wytrzeźwień 
w tym roku, czy wystarczyło środków. 
Nie ma jeszcze rozliczenia ale na pewno wystarczy odpowiedział wójt.  
Skarbnik gminy  wyjaśniła, że najpierw musi być porozumienie pomiędzy samorządami. 
Gdyby to była większa kwota to najpierw musi być na forum rady, bo to rada przeznacza 
takie środki, musi być uchwała o udzieleniu pomocy dopiero wówczas można zwiększyć 
środki. 
W związku z tym, iż nie wniesiono więcej propozycji przewodniczący komisji 
gospodarczej poddał pod głosowanie wniosek radnego Wiesława Kot, aby kwotę 3.600 zł. 
zaplanowaną dla Gminnego Ośrodka Kultury zmniejszyć o 400 zł. z przeznaczeniem dla 
Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich. 
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków przy 5 głosach „za”, 1 „przeciw” 2 
„wstrzymujących się” przyjęła powyższą propozycję. 
W przypadku komisji społecznej propozycja nie została rozstrzygnięta. Komisja społeczna 
głosowała w następujący sposób: 2”za”, 2”przeciw”i 2 „wstrzymało się od głosu”. 
Przewodniczący komisji gospodarczej poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki 
Pomorskie na 2016 rok po uwzględnieniu przegłosowanej zmiany w preliminarzu wydatków. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków 5 głosami „za”, 1 „przeciw” i 2 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 6 członków 2 głosami „za”, 0 „przeciw” i 4 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  
Do pkt 4. 
 
Przedstawienie przez skarbnika gminy projektów uchwał:  

 a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2016-2026,  
 Informacji na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej w imieniu wójta udzieliła 
skarbnik gminy Maria Kalinowska. 
Skarbnik gminy  poinformowała, że inicjatywa w sprawie projektu bądź zmiany uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy do wójta i taki projekt został 
przygotowany, który należy złożyć wraz z projektem budżetu. Prognozowane wartości w 
WPF muszą być zgodne z projektem budżetu gminy co do dochodów, wydatków jak i wyniku 
budżetu, przychodów jak i rozchodów. Prognoza finansowa musi być sporządzona na okres 
roku bieżącego i przynajmniej kolejnych 3 lat, bądź na okres na jaki zaciągnięto bądź planuje 
się zaciągnąć zobowiązania i nastąpi spłata długu z tytułu tego zobowiązania. 
W związku z tym, że w projekcie uchwały zaplanowano zaciągnięcie kolejnego kredytu na 
pokrycie deficytu z terminem spłaty do 2026 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
przygotowana została na lata 2016-2026.  
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Następnie skarbnik gminy omówiła zmiany dotyczące przedsięwzięć, które się znajdują w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 
 
    b) w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 
2016. 
      Skarbnik gminy  poinformowała, że wyliczenia zostały dokonane na podstawie 
otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od dysponentów Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz z Biura Wyborczego odnośnie planów dotacji, ponadto na podstawie 
informacji złożonych przez jednostki organizacyjne, przez poszczególne sołectwa oraz na 
podstawie materiałów porównawczych z wykonania budżetu z lat poprzednich. W budżecie 
przyjęto dochody w wysokości 12.340142 zł. i wydatki w wysokości 13.642.408,70 zł. Z 
powyższego wynika, ze deficyt wyniesie 1.302.266,70 zł, który pokryty zostanie przychodami 
pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu. Dochody ogółem stanowią 84,5% planowanych 
dochodów na 2016 rok. Dotacje wynoszą 87% planowanych dochodów na 2015 rok, wynika 
to z tego, że duża ilość dotacji przychodzi w ciągu roku i dopiero wówczas wprowadzane są 
do budżetu. W dochodach oprócz dotacji zaplanowano subwencje, które stanowią 49.1% w 
strukturze dochodów ogółem. W stosunku do roku poprzedniego subwencja jest wyższa o 
5,1%. Dochody własne wynikają z wyliczeń stawek, które zostały przyjęte przez radę. 
Dochody własne uległy obniżeniu w związku z deflacją. 
Wydatki stanowią około 89,5% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za rok 
2015. Wydatki bieżące stanowią 85,3% planowanych wydatków, natomiast wydatki 
majątkowe stanowią 14,7% planowanych wydatków na 2016 rok. W wydatkach bieżących 
zaplanowano bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy jak i gminnych jednostek w tym 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki majątkowe stanowią 14,7% 
wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok. 
 
Do pkt. 5. 
 

Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu 
na rok 2015. 

Na sesji czytałam list od Powiatowego Komendanta Policji w Sztumie z prośbą o 
dofinansowanie zakupu samochodu w Starym Targu, powiedziała Zuzanna Smoter 
przewodniczący rady gminy. Państwo mieliście się zastanowić, nie widzę tego w projekcie, 
co Państwo radni na to, zapytała przewodniczący rady. 
Przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak powiedział, że w związku z 
tym, iż złożony został formalnie wniosek przez radnych na budowę hali sportowo-
widowiskowej wszystkie  środki powinny być finansowane na budowę hali. 
Musimy się zastanowić czy jest nam potrzebna hala i czy nas stać, powiedział 
przewodniczący, gdyż mamy 75 godz. wychowania fizycznego podzielić na 15, wychodzi, że 
3 klasy dziennie co godzinę mają wychowanie fizyczne. Nie uwzględniamy jeszcze 
gimnastyki korekcyjnej, imprez które są organizowane. Nasza młodzież garnie się do sportu, 
czego wynikiem są sukcesy sportowe, stwierdził przewodniczący.   
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił kierownika referatu gospodarczo-
komunalnego, żeby przedstawił orientacyjnie ile kosztował by projekt a w perspektywie 
budowa hali widowiskowo-sportowej. 
Orientowałem się, i projekt hali o jakiej rozmawiamy powinno nam się udać zrobić w 
granicach 100 tys. zł., powiedział kierownik ref. gospodarczo-komunalnego Jacek 
Karpowicz. Są różne możliwości zrobienia projektu, można kupić gotowy i adaptować do 
naszych warunków i to będzie jeszcze taniej. Koszty budowy takiej hali wynoszą do 7 mln zł. 
Po wybudowaniu hali dochodzą koszty utrzymania hali, to jest ogromna kubatura do ogrzania 
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i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Chciałbym, żeby taki obiekt powstał ale musicie sobie 
Państwo zdawać sprawę z tego, że mamy szereg innych wydatków, stwierdził kierownik. 
Wójt  zwracając się do przewodniczącego powiedział, że dyskusja zeszła  na zupełnie inny 
tor, że najpierw trzeba było zacząć od tego czy radni chcą poprzeć ten wniosek czy nie a 
dopiero później wdać się w szczegóły. Ja nie jestem przeciwny budowie hali sportowo 
widowiskowej, dodał wójt , tylko trzeba do tego podejść rzetelnie. Jak już wcześniej mówiłem 
nas nie stać, gdyż dla nas najważniejszą sprawa w tej chwili są wodociągi. Koszt realizacji tej 
inwestycji będzie w granicach 7 ml. Jeżeli uda nam się pozyskać środki i zaczniemy 
realizować tą inwestycję to nie będzie nas stać na nic innego. 
Prowadzący posiedzenie wracając do tematu, w związku z wnioskiem o dofinansowanie 
zakupu radiowozu dla Posterunku w Starym Targu poprosił Komendanta Powiatowego Policji 
o informację w tej sprawie. 
Komendant PP poinformował, że szacunkowy koszt zakupu radiowozu wynosi 80 tys. zł. 
40% środków na zakup tego radiowozu pochodziłoby ze środków Komendanta 
Wojewódzkiego a 40% ze środków samorządów: po 20% z Gminy Stary Targ i 20% z Gminy 
Mikołajki Pomorskie. Bez pomocy samorządów nie jesteśmy w stanie obsłużyć transportowo 
terenu Gminy Mikołajki Pomorskie i Stary Targ. Samochód po zakupie trafi do Posterunku w 
Starym Targu na podstawie porozumienia, zapewnił komendant i poprosił o uwzględnienie 
wniosku w budżecie gminy na 2016 rok. 
W dalszej części dyskusji członkowie komisji gospodarczej Mariusz Czarnecki i Wiesław Kot 
pytali i zwracali uwagę na zasadność planowanych wydatków dotyczących między innymi 
zadaszenia basenu czy modernizacji drogi transportu rolnego Wilczewo-Namirowo. 
Następnie Wojciech Błaszczuk przypomniał o wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mikołajkach Pomorskich w sprawie podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ochotników o 5 zł. czyli z 10 zł. na 15 zł. 
 
 
Do pkt 6. 
 
 Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i projektu budżetu na 2014 rok. 
 
Przewodniczący komisji gospodarczej poddał pod głosowanie wniosek Komendanta 
Powiatowego Policji w Sztumie o dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku w 
Starym Targu w wysokości 20 tys. zł. 
Komisja Gospodarcza po przegłosowaniu w obecności 8 członków, przy 4 głosach „za”, 1 
„przeciw” pozytywnie zaopiniowała wniosek Komendanta PP. 
Komisja Społeczna w obecności 6 członków, po przegłosowaniu przy 3 głosach ”za”, 2 
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony wniosek. 
 
Następnie prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie wniosek podwyższenia 
ekwiwalentu pieniężnego o 5 zł. dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, w 
ramach posiadanych środków. 
Po przegłosowaniu w obecności 8 członków, 4 członków komisji gospodarczej głosowało 
„za” wnioskiem, 2, przeciw” i 2 „wstrzymało się od głosu” 
Komisja społeczna w obecności 6 członków , przy 2 głosach „za” , 3 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się” negatywnie odniosła się do wyżej wymienionego wniosku. 
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Do pkt 7. 
 

Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
Skarbnik gminy Maria Kalinowska  poinformowała, że propozycje zmian w budżecie 
gminy na 2015 rok dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy działami.  
 
Do pkt 8. 
 
 Sprawy bieżące i informacje. 
Nie wniesiono żadnych spraw i informacji. 
  
Do pkt 9. 
 
    Zakończenie posiedzenia 
 

W związku z tym, że wszystkie punkty porządku posiedzenia zostały wyczerpane 
prowadzący o godz.1525 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Gospodarczej 
Rady Gminy. 
 
Protokółowała B. Kot.                      
 
      Przewodniczący                 Przewodniczący 
            Komisji  Gospodarczej          Komisji Społecznej  
                                       Mariusz Wojtkowiak     Kazimierz Marchlewski                                 


