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Protokół   Nr XI/2015 

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 19 listopada 2015 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury  w Mikołajkach Pomorskich. 

 
 
Do pkt 1. 
 
 Otwarcie. 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1400 
otworzyła XI sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący  przywitała Wysoką Radę, wójta gminy pana Kazimierza Kuleckiego, 
sekretarza pana Janusza Wysockiego i skarbnika panią Marię Kalinowską, dyrektorów i 
kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców. 
Przewodniczący rady przywitała gości przybyłych na sesję: dyrektora Zespołu Szkół panią 
Joannę Żywicką rodziców i dzieci, którym przyznane będzie stypendium wójta. 
 
Do pkt 2. 
 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący rady 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. 
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. Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za 

wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe. 
6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
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, 
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie 

a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość 
przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie, 

g) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  roku, 
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h) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2016”, 

7.  Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8.  Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
9.  Wolne wnioski i informacje. 
10.Zakończenie sesji. 
 
Nie wniesiono propozycji zmian w porządku obrad sesji. 
 
Listę podjętych na sesji uchwał zawiera załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Do pkt 4. 
 
 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
  Przewodniczący 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. 
 

     Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za  
wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe. 
 
 W związku z przyznaniem stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce i za wybitne 
osiągnięcia naukowe następującym uczniom: Dawidowi Żmuda, Sarze Smoter, Pawłowi 
Nowakowi oraz Julii Grębowskiej Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie Kazimierz Kulecki  
powiedział, że jest Mu niezmiernie miło przyznać uczniom specjalne stypendia za wysokie 
wyniki w nauce. Jest to stypendium niezależne od dochodów a jedynie od wyników jakie 
uczeń osiąga. Jest to stypendium przyznane po raz drugi. Myślę, powiedział wójt, że warto 
promować zdolne, ambitne dzieci. Wójt pogratulował rodzicom tak zdolnych dzieci.  
Cieszę się ogromnie, powiedziała przewodniczący rady, że w naszej gminie istnieje takie 
stypendium. Pani przewodniczący podziękowała radnym i wójtowi, że do tego doszło i 
stypendium zostało uchwalone. Nasi uczniowie otrzymują stypendium za ciężką pracę. Jest to 
wspólna nagroda i myślę, że wspólna praca nauczycieli, naszych uczniów oraz rodziców, 
stwierdziła przewodniczący rady gminy. 
Wójt  odczytał list gratulacyjny skierowany do rodziców, pogratulował stypendystom a także 
ich rodzicom. Do gratulacji przyłączyła się pani Zuzanna Smoter przewodniczący rady 
gminy, wręczając stypendystom kwiaty. 
Dyrektor Zespołu Szkół Joanna Żywicka składając gratulacje uczniom i rodzicom, wręczyła  
drobne upominki stypendystom oraz kwiaty dla rodziców. 
Do gratulacji przyłączyli się obecni na obradach sesji, oklaskami nagradzając stypendystów i 
wyrażając swoje uznanie. 
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Do pkt 6. 
 
 Podjęcie uchwał: 
 
 a)  w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości został  
przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. Materiały omówione zostały na  
posiedzeniach komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.  
Skarbnik gminy Maria Kalinowska  poinformowała, iż stawki podatku od nieruchomości 
rokrocznie ulegają zmianie. W roku bieżącym była deflacja, w związku z tym górne stawki 
podatku uległy zmniejszeniu. W związku z powyższym wójt proponuje aby stawki 
mieszczące się w widełkach pozostały na tym samym poziomie, natomiast stawki, które były 
wyższe od ustalonych górnych stawek, uległy obniżeniu.  
Radni nie wnieśli propozycji zmian do stawek podatku od nieruchomości. 
Przewodniczący rady poinformowała, że komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości i poddała ją pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”,  rada gminy  podjęła uchwałę Nr 
XI/71/2015 w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowiącą 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 
 

b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego  
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso, 
      Projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz 
łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso przekazany został 
radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. Materiały omówione zostały na  posiedzeniach 
komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.  
Skarbnik gminy  referując projekt uchwały, poinformowała, że rada gminy określa sposób 
poboru podatku. Do uchwały dołączony jest wykaz inkasentów. Proponuje się wynagrodzenie 
za inkaso w wysokości 3% od zebranej kwoty. Uchwała określa też terminy wypłaty 
wynagrodzeń inkasentom. 
W wykazie inkasentów do każdego sołectwa przypisany jest inkasent, rozumiem przez to, 
powiedział, radny Wiesław Kot, że dany inkasent działa w swoim sołectwie i nie może 
pobierać podatków w innym sołectwie. 
Skarbnik gminy odpowiedziała, że skoro jest taki wykaz i przypisane jest konkretne 
sołectwo do danego  inkasenta uchwałą rady gminy, to takie powinno być wykonanie 
uchwały. 
Radni nie wnieśli wi ęcej pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady poinformowała, że komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją pod 
głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”,  rada gminy podjęła uchwałę Nr 
XI/72/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso  stanowiącą załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu 
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c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej  

ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, 
zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, przekazany został radnym wraz z 
zawiadomieniem na sesję. Materiały omówione zostały na  posiedzeniach komisji 
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.  
       Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, poinformowała skarbnik gminy, 
rada gminy ustala wysokość, sposób poboru i płatności oraz termin. Wójt proponuje 
pozostawić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości obowiązującej w roku bieżącym 
czyli 25 zł. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady poinformowała, że komisja gospodarcza i społeczna większością 
głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją pod 
głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 9 głosach „za”, 5 głosach 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”,  rada gminy podjęła uchwałę Nr 
XI/73/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej 
ustalania i poboru oraz terminów płatności stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu 
 

d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy 
 Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru, 
         Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 
terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru przekazany został radnym wraz z 
zawiadomieniem na sesję. Materiały omówione zostały na posiedzeniach komisji 
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.  
Skarbnik gminy Maria Kalinowska poinformowała, że rada gminy ustala wysokość 
dziennej stawki  opłaty targowej, sposób poboru, sposób i termin rozliczania się inkasentów 
oraz wynagrodzenie za inkaso i termin wypłaty wynagrodzeń. Załącznik do uchwały zawiera 
wykaz inkasentów w poszczególnych sołectwach. Opłatę dzienną płaci się raz na terenie 
gminy. Wójt proponuje pozostawienie stawki opłaty targowej na poziomie bieżącego roku 
czyli 30 zł. Na komisjach większością głosów przeszła propozycja stawki w wysokości 15 zł. 
Radny Piotr Charkiewicz zaproponował podtrzymanie stawki 30 zł. 
Sekretarz gminy poinformował, że w związku z tym, iż są dwa wnioski przewodniczący 
rady decyduje który wniosek podda pierwszy pod głosowanie. 
Przewodniczący rady w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie propozycję dziennej 
stawki opłaty targowej w wysokości 30 zł. 
Po przegłosowaniu w obecności 14 radnych przy 6 głosach „za”, 7 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się” rada nie przyjęła stawki 30 zł. 
W związku z powyższym przeszła dzienna stawka w wysokości 15 zł. opłaty targowej. 
Sekretarz gminy poinformował, że w związku z pytaniami i wątpliwościami zgłoszonymi na 
wspólnym posiedzeniu komisji zmieniony został paragraf 5 uchwały, który dostosowany 
został do realiów gminy. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją pod 
głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 9 głosach „za”, 5 głosach 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”,  rada gminy podjęła uchwałę Nr 
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XI/74/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy 
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu 
 

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. Materiały 
omówione zostały na  posiedzeniu komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.  
Skarbnik gminy  poinformowała, że Minister Finansów określa górne i dolne stawki podatku 
od środków transportowych. Stawki te muszą się mieścić w widełkach ustalonych przez 
ministra. Wójt proponuje pozostawić stawki na poziomie ustalonym na 2015 rok. 
Radni nie wnieśli  pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady poinformował, że komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i poddała ją pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14  głosach „za”, braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów  „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr XI/75/2015 w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą 
 Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za 
nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki 
Pomorskie, 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą 
 Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za 
nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie, 
Przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. Materiały omówione zostały na  
posiedzeniu komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
Kierownik ref. gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz poinformował, że Zarząd 
Dróg Wojewódzkich realizując inwestycję przebudowy drogi wojewódzkiej Sztum Górki-
Kołoząb na obszarze powiatu sztumskiego zwrócił się z prośbą o zawarcie ugody w związku 
z przejęciem działki położonej w Kołozębiu. Na podstawie spec ustawy Gminie przysługuje 
odszkodowanie w wysokości symbolicznej złotówki za tą nieruchomość ze względu na 
interes społeczny. 
Radni nie wnieśli  pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady poinformował, iż komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała ją 
pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14  głosach „za”, braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów  „wstrzymujących się” rada podjęła uchwałę Nr XI/76/2015 w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a 
Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą 
na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie, która stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu. 
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   g)  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku,   

 
Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, został 
przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. Materiały omówione zostały na 
posiedzeniu komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
Inspektor do spraw komunalnych Piotr Pogorzalski poinformował, że na wspólnym 
posiedzeniu komisji gospodarczej i społecznej przedstawione zostały nowe taryfy cen i 
stawek za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków wraz z abonamentami wyliczone zgodnie  
z ustawą. 
Cena 1m3 pobranej wody     3,87 zł. netto 
Abonament za wodę             1,83 zł. netto 
Cena 1m3 odprowadzonych ścieków   6,32 zł netto 
Abonament za ścieki             2,73 zł. netto 
Radny Mariusz Czarnecki analizując tabelę D z której wynikają ceny i stawki i przeliczając 
koszty oraz dzieląc je przez roczną wielkość sprzedanej wody, stwierdził, że cena wody wraz 
ze stawką za abonament wychodzi ponad 4 zł. a nie ponad 5 zł. netto. 
Insp. do spraw komunalnych powiedział, że do tego należy doliczyć opłatę abonamentową. 
Przewodniczący Klubu Radnych Wiesław Kot poinformował, że Klub Radnych Gmina 
Razem stoi na stanowisku aby cenę wody i stawkę abonamentu oraz cenę za ścieki oraz 
stawkę abonamentu pozostawić na poziomie cen i stawek obowiązujących w roku bieżącym. 
Wójt  zapytał kto dołoży różnicę do kosztów. 
Na ul. Kościelnej pękła rura i przez dwa tygodnie  leciała woda,  kto za to zapłaci, zapytał 
radny Wiesław Kot. Dwa lata temu zlikwidowaliśmy Zakład Budżetowy, liczyliśmy, że cena 
wody będzie niższa, gdyż wójt mówił, że będzie schodził z kosztów a cena wody i ścieków 
została podwyższona.  
Wójt zapytał skąd wziąć pieniądze na różnicę kosztów, chyba, że znajdziecie skąd wziąć, bo 
inaczej nie podpiszę się pod tym, stwierdził wójt, aby pozostawić cenę wody i ścieków na 
poziomie cen obowiązujących w roku bieżącym. 
Kier. ref. gospodarczo-komunalnego przyznał, że awaria była ale nie było to skalkulowane 
w cenę wody. 
 
Przewodniczący rady przerwała obrady w celu przywitania przybyłych gości.  
Przewodniczący przywitała Kierownika Posterunku Policji w Starym Targu Artura Pyziaka i 
funkcjonariusza Policji. 
Po przywitaniu przewodniczący wznowiła obrady sesji. 
Wójt  wracając do sprawy ceny wody i ścieków, stwierdził, że rada gminy chcąc obniżać ceny 
musi wskazać skąd wziąć na to pieniądze. Składaliście do budżetu wnioski na 2016 rok a tu 
pozbawiamy się dochodów.  
Radni nie wnieśli wi ęcej uwag i pytań do projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 9 głosach„za”,6 głosach 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”  rada podjęła uchwałę Nr XI/77/2015 w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, która stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
        h)  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, 
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          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki 
Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2016”, został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem  na sesję. 
Materiały omówione zostały na posiedzeniu komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Na terenie gminy istnieją organizacje pozarządowe i aby umożliwi ć im realizację zadań 
przygotowany został projekt Programu współpracy, powiedział sekretarz gminy. 
Sekretarz gminy poinformował, że w stosunku do Programu przedstawionego na wspólnym 
posiedzeniu komisji wykreślony został podpunkt a w punkcie 2. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.  
Przewodniczący rady poinformowała, że komisja społeczna i gospodarcza pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie  i poddała ją 
pod głosowanie. 

W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, 
braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”  rada podjęła uchwałę Nr 
XI/78/2015 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 7. 
 Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
Sprawozdanie przedstawił wójt Kazimierz Kulecki. 
W ramach zadania ”Zagospodarowania Terenów Zieleni” chcemy zagospodarować skwer 
przy pomniku w Mikołajkach Pom. Nasadzeń zieleni dokona firma za drzewa, które wycięła. 
My nie będziemy ponosić kosztów, powiedział wójt.  
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 8. 
 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
Radny Wiesław Kot - W związku z podjęciem uchwały w sprawie wysokości opłaty od 
posiadania psów należy poinformować mieszkańców, kto dokładnie zgodnie z ustawą 
zwolniony jest od płacenia za psy. Chodzi o interpretację przepisów. 
Druga sprawa - Są przypadki, że inkasenci pobierają podatki w innych sołectwach. W 
związku z tym, że w uchwałach wyznaczeni są inkasenci na poszczególne sołectwa, należy 
poinformować inkasentów aby działali w swoich sołectwach. 
Radny Bogdan Mularczyk zapytał czy inkasent z Dworka może przyjąć podatek od 
mieszkańca z Perklic, który w drodze do Mikołajek chce wpłacić podatek w Dworku.  
Sekretarz gminy odpowiedział, że uchwała nie dopuszcza do tego. 
Radni nie wnieśli wi ęcej interpelacji i zapytań. 
 
Do pkt 9. 
 Wolne wnioski i informacje. 
    Przewodniczący rady Zuzanna Smoter odczytała pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mikołajkach Pomorskich skierowane do Rady Gminy z prośbą o zwiększenie stawki 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych. 
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Przewodniczący rady poprosiła o zabranie w tej sprawie głosu radnego a jednocześnie 
członka OSP. 
Radny Wojciech Błaszczuk poinformował, że obecnie ekwiwalent w naszej gminie wynosi 
10 zł. za akcję za godzinę i 5 zł. za godzinę szkolenia. W Gminie Sztum jest 15 zł. za godz. za 
akcję, w Gminie Stary Targ 10 zł. a w Prabutach 13 zł. 
Praca strażaków jest bardzo ciężka, często poświęcają swój wolny czas, dlatego prosimy o 
rozważenie naszej prośby, powiedział radny. 
Z chwilą gdy wszedł obowiązek wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu, ustaliliśmy z włodarzami powiatu 
sztumskiego, powiedział wójt , aby nie różnicować ekwiwalentu, żeby w każdej gminie było 
jednakowo 10 zł. za akcję i 5 zł. za udział w szkoleniu. Z ustalenia wyłamał się Sztum. Z 
informacji wiem, że włodarze z powiatu sztumskiego nie przewidują podwyżek ekwiwalentu 
na przyszły rok. Na wydatki OSP w ubiegłym roku zaplanowane było 58 tys. zł. 
Zauważyliście Państwo, że podatki obniżone zostały o kwotę 200 tys. zł. Zrobiliśmy remont 
w pomieszczeniach OSP dla  polepszenia warunków działalności strażaków. Nieuczciwe 
byłoby aby ochotnicy zarabiali więcej na godzinę, niż pracownicy. Zdaję sobie jednak 
sprawę, że praca strażaków jest ciężka, niebezpieczna i chwała Im za to. 
Jest to sprawa do przemyślenia, powiedziała przewodniczący rady gminy. 
Następnie przewodniczący rady odczytała pismo Dziennika Bałtyckiego w którym 
proponuje się wykupienie całej (1.500 zł.), pół  (900 zł. lub ¼ strony (600 zł.) w celu 
pokazania dokonań i zamierzeń w związku z mijającym pierwszym rokiem VII kadencji 
władz. 
Wypowiedziałam się w tej sprawie negatywnie, powiedziała przewodniczący rady, 
pozostawiam sprawę do Państwa przemyślenia. 
W dalszej części przewodniczący rady odczytała pismo Komendanta Powiatowego Policji w 
Sztumie z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy kwoty 20 tys. zł. na 
dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Posterunku w Starym Targu. Byłby to 
wspólny zakup wspólnie z Gmina Stary Targ. 
Kierownik Posterunku w Starym Targu Artur Pyziak  poinformował, że komendant 
chętnie będzie uczestniczył w sesji dotyczącej uchwalenia budżetu gminy. Komendant zwraca 
się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł. i prosi aby rada przychyliła się do tej 
prośby. Nasze samochody są stare i zakup nowego radiowozu przyczyni się do szybszego 
reagowania na zgłoszenia a także częstszych patroli na terenie gminy. 
Przewodniczący rady powiedziała, żeby może interweniować wyżej do władz 
wojewódzkich, gdyż tam są państwowe pieniądze. 
Radny Wiesław Kot korzystając z obecności Kierownika Posterunku w Starym Targu, w 
związku z tym, że została zrobiona droga z Górek do Kołozębia i wprowadzone zostały 
ograniczenia prędkości, zapytał jakie przepisy to regulują. 
Kierownik Posterunku Policji  odpowiedział, że jest to niezależne od Policji. Droga jest już 
po odbiorze. Rada gminy może  wystąpić z wnioskiem o zmianę dotyczącą ograniczeń 
prędkości.  
Kierownik ref gospodarczo- komunalnego wyjaśnił, że w związku z tym, iż droga była 
przebudowywana, drzewa muszą być w skraju minimum 2 m. Minister zrobił odstępstwo od 
projektu ale zażądał w zamian ograniczenia prędkości. 
Wójt  Kazimierz Kulecki  zaprosił radnych na uroczyste otwarcie wyremontowanego 
poddasza w szkole podstawowej z udziałem sponsora, które odbędzie się 8 grudnia. 
Radny Wiesław Kot zwrócił uwagę, iż jeden z radnych od dłuższego czasu nie uczestniczy w 
pracach sesji i komisji, może niech złoży rezygnację, zasugerował radny. 
Przewodniczący rady poinformowała, iż radny interesuje się, co dzieje się na komisjach i 
sesjach, dzwoni. Ze względu na chorobę w rodzinie musiał wrócić do Niemiec aby pomagać 
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rodzinie. Mieszkańcy z terenu działania radnego zwracali się z tym do mnie, powiedziała 
przewodniczący rady i zwróciła się do sekretarza co można z tym zrobić. 
Sekretarz gminy odpowiedział, że jeśli radny sam nie zrezygnuje to nic nie można zrobić. 
Radny Mariusz Wojtkowiak  zaprosił radnych do udziału w rozgrywkach piłki siatkowej, 
które odbędą się w dniu 12 grudnia o godz. 1200.  
Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że 5 i 6 grudnia na terenie gminy 
przebywać będą uczestnicy rajdu Mikołajkowego. W Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie 
się z okazji mikołajek teatrzyk dla dzieci, zabawa i poczęstunek zorganizowane wspólnie z 
radą sołecką Sołectwa Mikołajki Pomorskie. 
Następnie dyrektor  poinformował, że 19 grudnia odbędzie się przegląd tradycji stołu 
wigilijnego oraz, że  Biblioteka organizuje konkurs na kartkę świąteczną. 
Wójt  podziękował strażakom OSP w Mikołajkach Pom. za udekorowanie flagami 
miejscowości Mikołajki z okazji odzyskania niepodległości Polski. 
 
Do pkt 9. 
 Zakończenie sesji. 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o 
godz. 1515  zamknęła  XI sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Protokółowała B. Kot. 
 
 
            
                        PRZEWODNICZ ĄCY 
                      Rady  Gminy 
                   Zuzanna Smoter 
         
        


