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Protokół Nr 4/2015 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki  
Pomorskie z dnia 23 czerwca 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 wójta, panią 
skarbnik, sekretarza gminy, członków komisji, kierowników jednostek organizacyjnych, 
pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców. 

 
Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. 

nr 1) obecnych 7 członków komisji gospodarczej na stan 8 (Mariusz Czarnecki przybył w 
trakcie trwania posiedzenia)  i  6 członków komisji społecznej na stan 7 (nieobecny Antoni 
Tymicki). 
Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz 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. Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z wykonania 

budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2014. 
4. Dyskusja na temat sprawozdania.  
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 
b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
6. Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 

Pomorskie na lata 2015-2020 i propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 
rok 2015. 

7.   Sprawy bieżące, informacje. 
8.   Zakończenie posiedzenia. 
 
Do pkt 3. 

Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z wykonania 
budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2014. 

Sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu przedstawiła 
skarbnik gminy Maria Kalinowska. 
Budżet gminy uchwalony w grudniu 2013 roku, w ciągu roku ulegał zmianom i na koniec 
2014 roku, po zmianach dochody zaplanowano w wysokości 14.926.140 zł. z tego wykonanie 
za 2014 rok wynosiło 14.772.008,81 zł. co stanowiło 98,9 planu. Natomiast wydatki 
zaplanowano w kwocie  15.140.676 zł. które wykonano w wysokości 14.352.889,69 zł. co 
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stanowi 94,8% planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 12.369.449,89 zł. co stanowi 
94,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.983.439,80 zł. – 94,3% planu. Budżet 
gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 419.119,12 zł. Na koniec roku gmina posiadała  
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych 1.450.150 zł., co stanowi 
9,82% w stosunku do dochodów wykonanych za 2014 rok. Na koniec 2014 roku gmina nie 
posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. 
 
Na posiedzenie przybył Mariusz Czarnecki członek komisji gospodarczej. 
 
Następnie skarbnik gminy przedstawiła strukturę dochodów według ważniejszych źródeł 
pochodzenia za rok 2014 i strukturę wydatków w 2014 roku. 
 
Do pkt 4. 

Dyskusja na temat  sprawozdania. 
 

Członkowie komisji gospodarczej i społecznej nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionego 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
 
. 
Do pkt 5. 
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 
Informacji na temat projektu uchwały udzielił sekretarz gminy Janusz Wysocki, który 

poinformował, że w roku bieżącym rada gminy będzie wybierać jednego ławnika do Sądu 
Rejonowego. Procedura wyborcza wymaga aby powołać Zespół opiniujący, który będzie 
opiniował kandydatury, będzie sprawdzał w rejestrze karnym, czy osoby kandydujące nie 
figurowały w rejestrze, będzie zbierał opinie komisji. Opinie przedstawione zostaną radzie 
gminy i wówczas radni będą wybierali osobę, która zostanie zgłoszona jako ławnik z naszego 
terenu. Sekretarz poinformował, że ławnikiem może być osoba, która ma obywatelstwo 
polskie i korzysta z wszelkich praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 
30 lat, jest zatrudniona lub pracuje w miejscu kandydowania przynajmniej rok czasu i nie 
przekroczyła 65 lat. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Prowadzący posiedzenie poddał projekt uchwały do zaopiniowania przez komisje. Komisja 
gospodarcza w obecności 8 członków ośmioma głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Jacek Karpowicz kier. ref. gospodarczo-komunalnego przedstawiając projekt uchwały  
poinformował, że według poprzedniej uchwały nie było możliwości składania deklaracji w 
formie elektronicznej. Obecna uchwała daje taką możliwość w formie pliku PDF, bądź 
przesłania na adres email. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Prowadzący poddał projekt uchwały do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Do pkt 6. 

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, iż zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dostosowane są do zmian wynikających ze zmian budżetu gminy na rok 2015. Zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych, jeżeli zmienia się wynik wydatków na przedsięwzięcia ujęte 
w WPF, musi być koniecznie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany na 2015 rok 
obejmują zmiany, które dotyczą zmiany zwiększenia wielkości limitu wydatków na 
przedsięwzięcie ujęte w WPF. Jest to budowa ul. Szkolnej, zmniejszenie o 255.524 zł., w 
związku z czym należy podjąć uchwałę zmieniającą WPF.   
Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów jak i 
wydatków w kwocie 289.776 zł. ,w tym na realizację zadań w administracji rządowej na 
zadania zlecone w kwocie 27.252 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z 
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 
ćwiczeniowe. Zmiany te dotyczą działu Oświata i Wychowanie. 
Pozostałe zmiany dotyczące dochodów pochodzą z wpływów z niewygasających wydatków. 
Termin wydatkowania tych środków, który ustalony był uchwałą rady minął  
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionych propozycji zmian w 
budżecie gminy. 
 
Do pkt 7. 

Sprawy bieżące, informacje. 
Kazimierz Marchlewski przewodniczący komisji społecznej poinformował, że uczestniczył 
z panem Wojciechem Zielonką jako przedstawiciele z terenu naszej gminy w I posiedzeniu 
Izby Rolniczej, na którym wybrany został przewodniczący i delegat na Walne Zgromadzenia. 
Piotr Charkiewicz powiedział, że dotarła do niego informacja, że będzie alarm w pałacu w 
Stążkach oraz, że prawdopodobnie w pałacu były jakieś wydarzenia, czy można się czegoś 
więcej dowiedzieć na ten temat, zapytał radny. 
Przewodniczący rady powiedziała, że była w Stążkach i to co zobaczyła to jest tragedia, bo 
piękne drewniane drzwi w pałacu zostały zniszczone, panele pościągane przygotowane do 
wyniesienia.  
Kierownik ref. gospodarczo - komunalnego Jacek Karpowicz poinformował, że pracownik 
Urzędu Gminy jadąc do Stążek natknął się na samochód, który zbierał złom. Po zatrzymaniu 
samochodu przez pracownika UG okazało się, że samochód był załadowany złomem 
pochodzącym z pałacu ze Stążek. Pracownik powiadomił policję. Policja po zatrzymaniu 
kierowcy ustaliła, że złom został kupiony od mieszkańców Stążek. 
Wiesław Kot – członek komisji gospodarczej podejmując temat odbioru śmieci z firm, 
powiedział, że z jego obserwacji wynika, że osoby, które mają działalność gospodarczą 
podpisują bezpośrednio umowy z firmą PUS odbierającą śmieci od mieszkańców gminy. Cała 
procedura ominięta jest przez Urząd Gminy. Czy my  w ten sposób nie tracimy, zapytał 
radny. 
Kier.ref.gospodarczo-komunalnego wyjaśnił, że gmina nie ma możliwości narzucenia 
odbioru odpadów od firm. 
Wójt dodał, że musiłby się znaleźć zapis w regulaminie. 
Piotr Charkiewicz – członek komisji gospodarczej, powiedział, że prowadzi działalność 
gospodarczą i ma podpisaną umowę na wywóz śmieci z PUS-em z Kwidzyna. Jest to dla 
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niego bardziej opłacalne, gdyż płaci mniej jako firma, pomimo, że produkuje dużo więcej 
śmieci, z tym, że ogólnych śmieci jest mało, większość śmieci jest segregowanych. 
Wójt wyjaśnił, że Gmina jest odpowiedzialna za gospodarkę śmieciami. W regulaminie jest 
zapisane, że przedsiębiorcy sami podpisują umowy, sami decydują z jaką firmą podpiszą 
umowę. Można byłoby ale trzeba zmienić regulamin, że tak jak w przypadku mieszkańców 
właścicielem śmieci będzie Gmina i Gmina musi wziąć na siebie dodatkowy obowiązek. 
Trzeba sobie zdawać sprawę, powiedział wójt, że to niesie za sobą konsekwencje dodatkowej 
pracy. 
Sekretarz gminy dodał, że na śmieciach nie można zarabiać ani dokładać, gmina powinna 
finansowo wyjść na zero w przypadku gospodarki śmieciami. 
Poza tym, powiedział Piotr Charkiewicz, nie wszystkie przedsiębiorstwa produkują tzw. 
czyste odpady np. firmy, które zmieniają olej, opony muszą się zadeklarować co robią z 
takimi odpadami. Jak Gmina weźmie to na siebie, to może być problem. Myślę, że nie ma 
potrzeby brać tego problemu na siebie, gdyż odpady mogą być różne. 
Kończy się rok szkolny i dla nas jest to rok sportowy, poinformował przewodniczący 
komisji gospodarczej, gdyż w klasyfikacji na 7 tys. szkół podstawowych zajmujemy 6 
miejsce w województwie a więc jest czym się szczycić. Przewodniczący poinformował też o 
osiągnieciach sportowych w gimnazjum. Przewodniczący podziękował panu wójtowi i 
sekretarzowi za umożliwienie wyjazdów na zawody sportowe. 
Kierownik referatu gospodarczo –komunalnego poruszył sprawę wykupu działki przy ul. 
Ogrodowej, którą na poprzednim wspólnym posiedzeniu prezentowała pani Marzena 
Czarnecka. Dwóch mieszkańców jest zainteresowanych wykupem działki - pan sąsiadujący z 
tą działką, który wykupił dom i państwo Lewandowscy, którzy mają tam pole. Nie wiem jaka 
jest decyzja rady. Nie wiemy co robić, gdyż problem jest głębszy. Państwo Lewandowscy 
chcą mieć dojazd do pola a ul. Ogrodowa nie była przewidziana pod tego typu obciążenia. 
Pan Lewandowski zapewnia, że na jego polu powstanie farma fotowoltaiczna i ruch drogowy 
będzie ograniczony, nie będzie tak intensywny. Tak naprawdę nie wiemy kiedy ta farma 
powstanie i czy w ogóle powstanie, na etapie budowy do tej farmy trzeba dojechać i ruch na 
ul. Ogrodowej będzie intensywniejszy tak samo przy zbiorze plonów z pola, gdyż trzeba je 
wywieźć. Moje pytanie jest takie: czy zapewnić i wydzielić tylko dojazd 3 m jako droga 
p.poż., ograniczymy tym samym dostęp ciężkiego sprzętu poprzez ul. Ogrodową, czy nie 
zapewniamy. 
Radny Piotr Charkiewicz zaproponował, żeby podjechać na miejsce i zobaczyć jaka jest 
sytuacja na miejscu.  
Wójt dodał, że pp Gratz po wybudowaniu domu zagrodzili część gminnej działki nie 
orientując się, że działka nie jest ich własnością. Pan który kupił dom zastał taką sytuację i 
chciałby prawnie sprawę uregulować ale z kolei państwo Lewandowscy chcieliby mieć 
dojazd do swojej działki. Sytuacja jest dość trudna, gdyż musimy mieć też świadomość, jak 
powiedział pan kierownik, że z jednej strony powinniśmy zapewnić dostęp, gdyż są to nasi 
mieszkańcy i płacą podatki ale możemy sobie skomplikować w ten sposób, że na tej ulicy 
będzie się poruszał sprzęt rolniczy. Obawiam się, powiedział wójt, konfliktu pomiędzy 
mieszkańcami ul. Ogrodowej jak wydzielimy dojazd, gdyż jest to droga osiedlowa a miałby 
się po niej poruszać sprzęt rolniczy. 
Wójt – Proszą Państwa, prosił był żeby zająć jakieś stanowisko bo musimy podjąć decyzję, 
nie możemy tego tak odkładać. Sprawa już była poruszana na poprzednim wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Radny Piotr Charkiewicz ponowił propozycję (jeżeli ktoś chce) sprawdzenia wizualnie jak 
to wygląda. Po posiedzeniu można podjechać i zobaczyć. Za dwa dni jest sesja wówczas 
będzie można podjąć decyzję.  
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W dalszej części posiedzenia wójt poinformował, że ruszyła budowa farmy wiatrowej 
(powstanie 5 wiatraków). 
Następnie wójt poinformował o sprawie istotnej dla mieszkańców Mikołajek Pom. dotyczącej 
remontu chodnika przy ul. Kościuszki, po drugiej stronie. Pani przewodniczący rady też 
uczestniczyła w rozmowach ze starostą i udało się porozumieć. Mamy zapewnienia od pana 
starosty, że chodnik będzie remontowany. 
Prosiliśmy już o ten chodnik pana Wojciecha Zielonkę ale w ogóle nic nie powiedział w 
starostwie a wierzyłam, że podejmie temat a okazało się, że nic nie zrobił, powiedziała 
przewodniczący rady Zuzanna Smoter. 
Radny Wiesław Kot –Chciałbym nawiązać do spraw szkoły. Tak pięknie pan 
przewodniczący mówił o osiągnięciach sportowych a ostatnio w gazecie ukazał się artykuł 
odnośnie osiągniętych wyników nauczania i tak kolorowo nie było. Czy pan wójt mógłby na 
ten temat coś powiedzieć. 
Wójt odpowiedział, że poprosi na sesję panią Dyrektor Zespołu Szkół żeby wyjaśniła 
sytuację. 
Radny Piotr Charkiewicz poprosił kierownika referatu gospodarczo-komunalnego aby 
poinformował jakie są wnioski i jak toczy się dalej sprawa przebudowy centrum Mikołajek. 
Kier. ref gospodarczo-komunalnego poinformował, Że odbyło się spotkanie z Dyrektorem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Urzędzie Gminy. Zobowiązałem się, że zrobię rysunek, 
rozwiązania w obrębie istniejących działek geodezyjnych skomunikowania centrum 
Mikołajek z ruchem okrężnym, jako propozycję. Po przystąpieniu do pracy zabrakło mi 9-10 
m średnicy, bez wyburzania pawilonu. Po analizie przystaliśmy na I koncepcje przedstawioną 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich bez wyburzana pawilonu czyli skrzyżowanie bez ruchu 
okrężnego.  
Radny Wiesław Kot zapytał o rozwiązanie koło cmentarza. 
Kier. ref. gospodarczo-komunalnego odpowiedział, że koło cmentarza przewidziana jest 
przebudowa skrzyżowania, będzie bezpieczne rozwiązanie. 
Radny Piotr Charkiewicz zaproponował aby w koncepcji przebudowy centrum Mikołajek 
(w związku z terenami zielonymi kłopotliwymi w utrzymaniu) z tyłu za pawilonem 
usytuować przystanek PKS a istniejące z przodu pawilonu przystanki zlikwidować i zamienić 
na parkingi. 
Wójt poinformował, że w koncepcji są przystanki przebudowane. 
Kier. ref. gospodarczo-komunalnego dodał, że przewidziane są zatoczki, miejsca postojowe 
jak również zatoczka dla obsługi pawilonu. 
Więcej informacji i spraw nie wniesiono. 
 
Do pkt 8.  
         Zakończenie posiedzenia. 

W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane 
przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak o godz. 1350  zamknął wspólne 
posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokółowała B. Kot.      
 
                                                                          Przewodniczący                   Przewodniczący 
          Komisji Gospodarczej          Komisjki Społecznej 
                Mariusz Wojtkowiak          Kazimierz Marchlewski 


