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Protokół   Nr VII /2015 

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 25 czerwca 2015 roku w 
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 

 
Do pkt 1. 
 
 Otwarcie. 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Pani Zuzanna Smoter o godz. 1400 
otworzyła VII sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego, 
dyrektorów i kierowników  jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy, 
mieszkańców oraz gościa radcę prawnego pana Stanisława Ziętka. 
 
Do pkt 2. 
 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący rady Zuzanna Smoter oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał. (Nieobecny usprawiedliwiony Antoni Tymicki). 
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy. 
  
Do pkt 3. 
 
         Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący rady przedstawiła zaproponowany radnym porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie 

za rok 2014 oraz dyskusja.  
6. Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium wójtowi.  
7.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
     a)  o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za    
          2014 rok, 
    b)  o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
          Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
8.   Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 

b)  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie 
       z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 
c)  w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 
d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
e)  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 
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 lata 2015-2020, 
f) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
g) w sprawie rozszerzenia składu komisji rewizyjnej.  

9. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. 
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zakończenie sesji. 
 
Sekretarz gminy Janusz Wysocki zaproponował wprowadzenie uchwały w punkcie 8 jako 
podpunkt h w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie 
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. Uchwała dotyczy ul. Cichej, 
Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pomorskich. 
 
Więcej propozycji zmian do porządku obrad sesji nie wniesiono. 
Po przegłosowaniu w obecności 14 radnych, rada jednogłośnie przyjęła propozycję 
wprowadzenia w pkt 8 uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 
 
Lista podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Do pkt 4. 
 
        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący rady poinformowała, iż protokół z poprzedniej sesji wyłożony był 
do wglądu przed sesją w biurze rady oraz przesłany radnym drogą e-mail i radni mieli 
możliwość zapoznania się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Po 
przegłosowaniu w obecności 14 radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokół bez 
odczytywania do akceptującej wiadomości. 
 
Do pkt 5. 
 

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki 
Pomorskie za rok 2014 oraz dyskusja.  

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 w 
imieniu wójta przedstawiła skarbnik gminy Maria Kalinowska. 
Sprawozdanie szczegółowo analizowane było na posiedzeniach stałych komisji. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
 
Do pkt 6. 
 

  Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku komisji rewizyjnej w sprawie  
udzielenia absolutorium wójtowi. 
 Uchwałę komisji rewizyjnej w sprawie wniosku udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2014 przedstawił przewodniczący komisji Piotr 
Charkiewicz Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Panu Kazimierzowi Kuleckiemu – 
Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie absolutorium za 2014 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący rady przerwała na chwilę obrady sesji w celu przywitania przybyłego na 
obrady Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego Wojciecha Zielonkę. Po przerwie 
obrady zostały wznowione. 
 
Do pkt 7. 

 
     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
     a)    o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za    
 2014 rok, 

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 
kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki 
Pomorskie za 2014 rok odczytała skarbnik gminy Maria Kalinowska. 

Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mikołajki Pomorskie za 2014 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
  b)  o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
      Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku. 

 Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 
czerwca 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki 
Pomorskie przedstawiła skarbnik gminy Maria Kalinowska. 
 Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Do pkt 8. 
 
Podjecie uchwał: 
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2014, 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 
rok 2014 i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła 
uchwałę Nr VII/39/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2014 rok, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu 

wykonania budżetu gminy w 2014 roku. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła 
uchwałę Nr VII/40/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki 
Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku, stanowiącej załącznik nr 8 do 
protokołu. 
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    Przewodniczący rady Zuzanna Smoter gratulując wójtowi Kazimierzowi Kuleckiemu 
otrzymanego absolutorium, powiedziała, „otrzymane absolutorium to potwierdzenie, że 
prawidłowo zrealizował Pan wójt budżet w 2014 roku. To również oznacza, że zgodnie z 
prawem wydał Pan publiczne pieniądze. Jest również uznaniem radnych, mieszkańców i 
docenieniem Pańskiej pracy dla Gminy. W imieniu swoim i całej rady gratuluję Panu i 
składam podziękowania oraz życzę dalszych sukcesów na niwie samorządowej. Liczę i 
wierzę głęboko w to, że w dalszym ciągu będzie Pan dbał o dobro naszej małej Ojczyzny.  
Liczę również na naszą owocną i pomyślną współpracę”. 
Wójt zabierając głos podziękował radnym za taki wynik głosowania, za współpracę. To jest 
krótki czas, gdyż dopiero od kilku miesięcy ze sobą współpracujemy, powiedział wójt.  
Myślę, stwierdził wójt, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest również dowód 
uznania, nie tylko dla mnie ale dla wszystkich moich współpracowników, dla kierowników 
jednostek organizacyjnych, dla pani skarbnik, która czuwa nad naszymi finansami i dla tych 
wszystkich którzy pracują w zespole, bo tylko praca w zespole daje efekty. Pojedynczy 
człowiek w dzisiejszych czasach niewiele znaczy. Jeszcze raz dziękuję za uznanie, 
współpracę i liczę na dalszą współpracę z Państwem, zakończył wójt. 
 
      c)  w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na 
ławników,  przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji oraz 
przeanalizowany został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy. 

Sekretarz gminy poinformował, że w bieżącym roku odbędą się wybory ławników. Sąd 
przyznał naszej gminie jedno miejsce. Proponowany zespół będzie  opiniował kandydatów na 
ławników i przedstawiał radzie opinie na temat kandydatów. 
Przewodniczący rady poinformował, że komisja społeczna i gospodarcza pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła 
uchwałę Nr VII/41/2015  w  sprawie   powołania zespołu do spraw zaopiniowania 
kandydatów na ławników, stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
        d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Projekt uchwały w sprawie, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości           
przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji oraz przeanalizowany 
został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy. 
Kierownik referatu gospodarczo-komunalnego Jacek Karpowicz przedstawiając 
propozycje zmian do projektu uchwały powiedział, że poprzednia uchwała nie dawała 
możliwości składania deklaracji w wersji elektronicznej. Zmianie uległ paragraf 3 uchwały 
który mówi, że można również składać deklaracje w formie elektronicznej przez przesłanie od 
razu deklaracji bądź pliku PDF. Pozostałe zapisy uchwały nie uległy zmianie. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radny Wiesław Kot przytaczając zapis w deklaracji, że „właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania”, zapytał, co się dzieje kiedy 
wprowadza się rodzina na teren naszej gminy i nie składa deklaracji. Z Urzędu Gminy 
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wysyłana jest informacja do tej rodziny ale rodzina ta nadal się nie zgłasza. Jakie prowadzone 
są dalsze czynności prawne w tej sprawie, zapytał radny.  
Kierownik referatu gospodarczo-komunalnego odpowiedział, że rodzina taka wzywana 
jest do złożenia deklaracji i jeżeli będzie się uchylała to naliczane będą z tego tytułu 
należności i oddane do ściągnięcia. 
Skarbnik gminy dodała, że wszczyna się postępowanie, czyli jeżeli osoba taka nie zgłosi się, 
to decyzją wójta zostaje nałożona opłata. Decyzja wójta skutkuje tak samo jak deklaracja, tak 
jak każdy inny nakaz do egzekwowania. Decyzja później stanowi tytuł do ściągnięcia 
należności, do roszczenia, gdzie nalicza się na podstawie osób zameldowanych.  
Więcej pytań i uwag do uchwały nie wniesiono. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr VII/42/2015 w , 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 

 e)   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 
 lata 2015-2020, 

Skarbnik gminy poinformowała, że w związku z propozycją zwiększenia środków na 
budowę ul. Szkolnej w Mikołajkach Pom. (zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej) zachodzi potrzeba zmiany WPF. Pozostałe zmiany, które proponuje się 
wprowadzić do uchwały dotyczą dostosowania wszystkich wielkości na rok 2015 
wynikających ze zmian budżetu gminy. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionych propozycji zmian. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. 
Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 
 lata 2015-2020, która stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 
 

  f)  w sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok, 
Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok,              

przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji.  
Skarbnik gminy poinformowała, że do propozycji zmian które przedstawiała na wspólnym 
posiedzeniu komisji wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 102.857 zł. Jest to 
kwota która wynika z przyznanych środków z budżetu Województwa Pomorskiego 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Modernizację drogi transportu 
rolnego Krastudy-Nowe Minięta”. W związku z wprowadzoną zmianą proponuje się 
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 392.633 zł. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionych propozycji zmian w budżecie gminy. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 
rok.               . 
Opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr VII/44/2015 w 
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sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015, stanowiącej załącznik nr 14  
do niniejszego protokołu. 
 

g) w sprawie rozszerzenia składu komisji rewizyjnej, 
W związku z tym, że powstał Klub radnych i złożony został wniosek o włączenie członka 

Klubu w skład Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący rady gminy poprosiła o zabranie głosu 
radcę prawnego Pana Stanisława Ziętka. 
Radca prawny poinformował, że zgodnie z paragrafem 16 Statutu Gminy rada gminy 
powołuje stałe i doraźne komisje odrębną uchwałą i taka uchwała odnośnie komisji 
rewizyjnej podjęta została 01 grudnia 2014 roku, gdzie ustalono skład komisji rewizyjnej jako 
3 osobowy, jednocześnie w paragrafie 2 określono skład osobowy tejże komisji. Z 
przedstawionych materiałów wynika, że  w radzie zawiązał się nowy klub radnych, który 
zgłosił potrzebę uczestniczenia w komisji rewizyjnej, w związku z czym przygotowany został 
projekt uchwały w którym zmieniono liczbę członków komisji rewizyjnej z 3 do 4 osób. 
Zmianie ulega paragraf 2, gdzie po punkcie 3 dodano punkt 4 w brzmieniu określającym 
skład osobowy, czyli klub radnych ma prawo zgłosić swojego kandydata jako czwartą osobę, 
która miała by brać udział w pracach komisji rewizyjnej. 
Przewodniczący rady zwróciła się do Przewodniczącego Klubu Radnych Gmina Razem z 
zapytaniem czy klub zgłosi jednego kandydata czy więcej kandydatów na członka komisji 
rewizyjnej a następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatury. 
Przewodniczący klubu poinformował, że klub zgłosi jednego kandydata. 
W imieniu klubu Przewodniczący Klubu Radnych Gmina Razem Wiesław Kot zgłosił 
kandydaturę radnego Henryka Nowaka na członka komisji rewizyjnej. 
 
Przewodniczący rady odczytała uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Mikołajki 
Pomorskie w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 12 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr VII/45/2015 
zmieniającą uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu 

 
h) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie 

 znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. 
Skarbnik gminy poinformowała, że w budżecie gminy zaplanowany został deficyt. 

Wskazane zostało źródło pokrycia deficytu. Deficyt pokryty zostanie przychodami 
pochodzącymi z kredytów i z pożyczek. Chcąc zaciągnąć pożyczkę potrzebna jest odrębna 
uchwała rady gminy wskazująca zadanie na które ta pożyczka zostanie zaciągnięta. W 
związku z tym, że Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił konkurs na pożyczki dla 
jednostek samorządowych (pożyczki te są na preferencyjnych warunkach), złożyliśmy 
wniosek. Wniosek musi przejść część formalną i jeżeli zostaniemy laureatami, to musimy 
złożyć dokumenty wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości zaciągnięcia 
takiej pożyczki, w związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały, powiedziała 
skarbnik gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr VII/46/2015 w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie 
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znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy stanowiącą załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu. 
          
Do pkt 9. 

 
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. 
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz 

Kulecki. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do sprawozdania wójta. 
 
Do pkt 10. 
 
 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
Radny Wiesław Kot zgłosił wniosek, aby posiedzenia komisji gospodarczej i społecznej 
odbywały się o godz. 1400 a nie o godz. 1300, uzasadniając tym, że cztery osoby z klubu 
radnych pracują zawodowo .  Spotkałem się też z opinią mieszkańców, którzy przychodzą do 
Urzędu Gminy o godz. 1300 w dniu kiedy odbywają się posiedzenia komisji a z kadry 
kierowniczej nie ma nikogo i nie mogą załatwić swoich spraw. 
Przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak stwierdził, że wszyscy podjęli 
decyzję, że są radnymi i nie powinno to kolidować, tym bardziej że radni otrzymują diety. W 
niektórych gminach posiedzenia odbywają się o godz. 1000, 1100.  Jeżeli posiedzenia 
odbywają się w godzinach pracy to kierownicy są w pełnej dyspozycji a po godz. 1500 nie 
dość, że przedłużamy im czas pracy, to później z tego tytułu mają czas wolny, bo im 
przysługuje i też nie są dostępni dla klienta. Jestem zwolennikiem utrzymania godz. 1300, 
powiedział przewodniczący. 
Przewodniczący komisji społecznej Kazimierz Marchlewski potwierdził, aby posiedzenia 
wspólne komisji odbywały się o godz. 1300. 
Radny Wiesław Kot poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu o informację dotyczącą 
posiedzeń w powiecie. 
Wiceprzewodniczący Powiatu ustosunkowując się do tematu, powiedział między innymi, że 
powiat nie jest wyznacznikiem w kwestii ustalania godzin, to zależy od przewodniczącego 
albo decyduje sam albo bierze pod uwagę opinie członków komisji. Trzeba pogodzić interesy 
wszystkich stron, żeby dopasować najbardziej optymalną godzinę, stwierdził 
wiceprzewodniczący 
W związku z tym, że to przewodniczący decyduje o tym o której godzinie ma być sesja czy 
komisje, powiedziała przewodniczący rady, już wcześniej dzwoniłam do moich radnych i 
większość wyraziła zgodę a nawet sama zaproponowałam, żeby komisje były o 1300 a sesja o 
1400. 
Radni nie wnieśli  zapytań i interpelacji.   
 
Do pkt 11. 
 
 Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter – Na ostatniej sesji radny Wiesław Kot powiedział, 
że „od ostatniej sesji minęły 2 miesiące, na której złożyłem kilka wniosków i pytań i do dnia 
dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi”. Pan sekretarz sprawdzał co to były za 
wnioski. Proszę sekretarza o informację. 
Sekretarz gminy poinformował, że odpowiedzi nie było dlatego, że to były wnioski a nie 
zapytania. Jeden wniosek dotyczył ustawienia znaku a drugi o przycięcie krzaków przy 
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parkingu obok cmentarza. Wnioski te zostały od razu, praktycznie następnego dnia, czy dwa 
dni po zgłoszeniu, zrealizowane. Prawdopodobnie pracownicy stwierdzili, że jako to nie było 
zapytanie a wniosek, który od ręki został zrealizowany, to nie wymaga odpowiedzi. Być może 
będziemy informować w przyszłości także, jeżeli chodzi o realizację wniosków, które 
zgłoszone zostały przez radnych. 
Radny Wiesław Kot powiedział, że ostatnio w gazecie ukazał się artykuł odnośnie 
egzaminów szóstych klas i według artykułu nasza szkoła jest na ostatnim miejscu, w związku 
z czym radny poprosił panią dyrektor szkoły o informację na ten temat. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich pani Joanna Żywicka 
poinformowała, że wszyscy uczniowie klas szóstych przystąpili do trzech części sprawdzianu 
t.j. z języka polskiego, matematyki i języka obcego- u nas język angielski. Jeżeli chodzi o 
wyniki z języka polskiego otrzymaliśmy 66%, (średnia dla województwa 68%), z języka 
angielskiego taka sama sytuacja, najgorzej wyszło z matematyką (średnia w województwie 
55%, my uzyskaliśmy tylko 43%. Przeanalizujemy wszystkie sytuacje, wszystkie czynniki, 
które mogły spowodować taki niski wynik jeżeli chodzi o matematykę i dołożymy wszelkich 
środków i starań (rozmawiałam z panem wójtem na ten temat), żeby ten wynik poprawić. Na 
wynik, na osiągnięcia i sukces ucznia składają się trzy czynniki: sam uczeń (jego postawa), 
nauczyciel i rodzic. W gimnazjum natomiast, powiedziała pani dyrektor, zajęliśmy pierwsze 
miejsce w powiecie, pierwsze miejsce z polskiego w powiecie, drugie miejsce z języka 
angielskiego i takie same miejsca jeżeli chodzi o przedmioty przyrodnicze (chemia, biologia, 
fizyka i geografia) oraz przedmioty historyczne (WOS i historia). Z polskiego, matematyki i 
angielskiego zajęliśmy średnie wojewódzkie a z matematyki średnią krajową. 
Jeżeli chodzi o matematykę w szkole podstawowej zdaję sobie sprawę, że coś nie zadziałało. 
Pokazany wynik szkoły, tak jak pokazano w gazecie nie jest odzwierciedleniem tak naprawdę 
wyników. Przeanalizujemy wszystko i podejmiemy wszelkiego rodzaju środki, żeby Państwa 
zadowolić w następnym roku. 
Zastanawiałem się, powiedział radny Wiesław Kot, czy nie płacimy ceny za zamknięcie 
szkoły w Cieszymowie, bo patrzyliśmy tylko na wynik finansowy, że będzie to z korzyścią 
dla gminy a nie patrzyliśmy na dzieci. Teraz okazuje się, że przy zbiorowym nauczaniu, przy 
większej ilości dzieci w klasie, jest słabszy wynik nauki. 
Dyrektor ZS stwierdziła, że nie jest regułą, iż jeżeli jest mniejsza ilość dzieci w klasie to są 
lepsze wyniki. Czasami mamy problemy ze środowiskiem, z rodzicami, z postawą ucznia, z 
chęcią. Ci sami nauczyciele uczyli w gimnazjum i tam wszystko zadziałało i chęci rodziców i 
postawa uczniów i nauczyciele i mamy wyniki jakie mamy. Musimy się zastanowić co zrobić, 
co polepszyć, żeby wynik był lepszy. 
Radny Wiesław Kot zapytał czy kadra nauczycielska jest wystarczająca i czy nauczyciele 
posiadają odpowiednie kwalifikacje. 
Dyrektor ZS odpowiedziała, że nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje. W tej 
chwili dwie panie, które prowadzą przedmioty ścisłe są w ciąży i od września, przez cały rok 
nie będę miała ani fizyka, ani matematyka. Odchodzi też pani od angielskiego. Jeżeli Państwo 
znacie matematyka albo fizyka, proszę o informację zaapelowała pani dyrektor. 
Radny Mariusz Wojtkowiak dodał, że nasza młodzież w odniesieniu do młodzieży z miast 
ma gorszy start. To my powinniśmy umożliwić, zagwarantować środki, żeby pani dyrektor 
miała możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć i wówczas oczekiwać na wynik, nie 
porównywać do miast, gdzie możliwości są o wiele większe a porównywać do ościennych 
gmin jak Stary Dzierzgoń, Stary Targ. Wnioskuję, aby przemyśleć jakie są możliwości gminy 
żeby wspierać dodatkowe zajęcia. 
Dyrektor ZS poinformowała w nawiązaniu do nauki języków obcych, że pan wójt zgodził się 
podział grup, żeby grupy były mniejsze, żeby był podział w zależności od możliwości i 
umiejętności ucznia. Dużym problemem w naszej szkole są dowozy i dojazdy. Zajęcia 
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pozalekcyjne odbywają się od 700 rano albo po południu, kiedy dzieci są już zmęczone. W 
naszej gminie jest wiele środowisk gdzie priorytetem nie jest edukacja dzieci, najważniejszym 
priorytetem dla rodziców w tych środowiskach jest to, żeby dziecko miało co zjeść i w co się 
ubrać. 
Przewodniczący rady udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu panu 
Wojciechowi Zielonce. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zabierając głos przypomniał, że uczestnicząc w 
ostatniej sesji został poproszony o spowodowanie zainteresowania pewnymi inwestycjami na 
terenie naszej gminy. Kwestia dotycząca udziału starostwa w naprawach , modernizacjach 
dróg uzależniona jest od współfinansowania gminy. Pan starosta powiedział, że w pierwszym 
rzędzie będzie wnioskował do Rady Powiatu, która ostatecznie będzie decydowała, tam gdzie 
pan wójt, gdzie rada jest gotowa partycypować w kosztach. Z tego co wiem od pana starosty, 
że pan wójt zadeklarował się tylko do jednej inwestycji „modernizacja chodnika na ul. 
Kościuszki”, że dołoży połowę środków. Ja mogę prowadzić rozmowy i negocjacje z 
radnymi, powiedział wiceprzewodniczący, bo to do nich będzie należała ostatecznie kwestia 
głosowania nad zmianami w budżecie. Jeżeli chodzi o wniosek w sprawie kanalizacji przy 
drodze powiatowej w Cieszymowie, może być  załatwiona bieżącą naprawą, natomiast 
inwestycja modernizacyjna wymagała by współfinansowania ze strony gminy ale takiej 
deklaracji ze strony pana wójta dla Cieszymowa nie było. Szacunkowy koszt modernizacji 
chodnika po lewej stronie na ul. Kościuszki wyniesie około 70 tys. zł., czyli gmina 
partycypowała by w granicach 35 tys. zł. i 35 tys. zł. z budżetu powiatu. 
Następnie wiceprzewodniczący poinformował o wykonywanych w roku bieżącym zadaniach 
na terenie powiatu oraz o zadaniach na przyszły rok. 
Wiceprzewodniczący w imieniu starosty podziękował radnym za dobrą i owocną współpracę 
w zakresie realizacji wszystkich inwestycji na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.   
Nawiązując do tematu wyników nauczania na terenie naszej gminy i powiatu 
wiceprzewodniczący powiedział między innymi, że wszystkie argumenty dotyczące 
konieczności dokonania badania i diagnozy przez kogoś obiektywnego, nie z naszego terenu, 
nie trafiają do organów różnego szczebla prowadzących oświatę albo pedagogów. 
Przewodniczący rady przypomniała jeszcze o jednym wniosku skierowanym do 
wiceprzewodniczącego powiatu dotyczącego okaszania dróg powiatowych. 
Wiceprzewodniczący odpowiedział, że na terenie naszej gminy w jednej części już zaczęto 
okaszać a na terenie całego powiatu wszystkie wyłonione w drodze przetargu firmy pracują 
od 1 czerwca. Jest to informacja od pana starosty. 
Pan wójt mówił, że chodziło o to, przypomniała przewodniczący rady, że kiedyś powiat 
przekazywał pieniądze gminie i nasi pracownicy okaszali. Pan wiceprzewodniczący miał w 
tej sprawie interweniować. 
Wiceprzewodniczący powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu nie chce słuchać, gdyż wybrali 
taki sposób, że powiat sam realizuje zadania w zakresie okaszania. 
Sołtys Sołectwa Krasnej Łąki zapytał jaka jest cena okaszania. 
Wiceprzewodniczący odpowiedział, że nie dysponuje taka wiedzą, zobowiązał się sprawdzić 
i udzielić informacji na następnej sesji. 
Sołtys Sołectwa Nowe Minięta zapytała czy regułą jest okaszanie dwa razy drogi powiatowej 
do miejscowości. 
Wiceprzewodniczący powiedział, że przekaże sprawę w starostwie. 
 Radny Mariusz Wojtkowiak zapytał czy dobrze zrozumiał, że w Cieszymowie nie będzie 
inwestycji a tylko będzie naprawa. 
Może trochę później rozmawiałem z panem starostą, powiedział wójt, to nie jest tak, że  nie 
zrobimy inwestycji bo wójt nie zadeklarował pieniędzy. Rozmawialiśmy z panem starostą i 
naczelnikiem wydziału komunikacji, że w tym roku ma być doraźny remont chodnika w 
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Cieszymowie. Moim zdaniem nie bardzo ma sens położenie nowych płytek bez podbudowy 
jeżeli po nim jeżdżą ciągniki. Zadeklarowałem, że w przyszłym roku, tak jak podjęliśmy 
decyzję, że będzie remontowany odcinek drogi od Mirowic do Mikołajek, żeby zamknąć 
tamten odcinek w ramach schetynówek. Zadeklarowałem, powiedział wójt, że w 2017 roku 
moglibyśmy zrobić w ramach schetynówek drogę przez Cieszymowo z wymianą po obu 
stronach chodników z solidną podbudową. 
Sołtys Sołectwa Cierpięta zwracając się do wiceprzewodniczącego rady powiatu, 
powiedział, że mamy piękne jezioro Balewskie i Polski Związek Wędkarski zwracał się 
kilkakrotnie do starostwa, w ty roku ponownie PZW zwrócił się o wprowadzenie łodzi tylko 
do mocy 10 KM, żeby na jeziorze nie było pływania skuterami. Jest to również teren 
rekreacyjny a są przypadki, że panowie przyjeżdżają i pływają na skuterach. Starostwo w 
Sztumie nie odpowiada na nasze prośby, nic w tej sprawie nie robi. 
Wiceprzewodniczący rady powiatu zobowiązał się przekazać sprawę w starostwie. 
 
Więcej wniosków i informacji nie wniesiono. 
 
Do pkt 12. 
 
    Zakończenie sesji. 
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o 
godz. 1530 zamknął  VII sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Protokółowała B.Kot. 
 
 
        Przewodniczący 
                                Rady  Gminy 
        Zuzanna Smoter  
           


