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Protokół  Nr XIII/2015 
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 30 grudnia 2015 roku w 

sali Gminnego Ośrodka  Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 
 
 
Do pkt 1. 
 Otwarcie. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter  o godz. 1400 
otworzyła XIII sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta gminy Pana Kazimierza Kuleckiego, 
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz  pracowników Urzędu 
Gminy, sołtysa Krasnej Łąki Pana Ryszarda Wiśniewskiego. Przewodniczący Rady 
przywitała również zaproszonych gości, z których obecni byli: Maciej Baurycza, Marek 
Bogdanowicz, Winfryd Wróblewski, kierownik posterunku Policji w Starym Targu Artur 
Pyziak i młodszy aspirant Krzysztof Thiede. 
 
Do pkt 2. 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 Przewodniczący rady Zuzanna Smoter oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał. 
Nieobecni radni:  usprawiedliwieni- Antoni Tymicki i Katarzyna Grochowska.  
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, sekretarz i skarbnik gminy. 
 
Do pkt 3. 

Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący rady przedstawiła następujący porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 

a)   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 
lata 2015-2020, 
b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015, 
c) w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego. 
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
6.  Wolne wnioski i informacje. 
7.  Zakończenie sesji. 
8.  Świąteczno- noworoczna część sesji. 
 
Nie wniesiono propozycji zmian w porządku obrad sesji. 
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Lista podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Do pkt 4. 
            Podjęcie uchwał: 
 

a) w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2015-2020. 

 
Skarbnik gminy Maria Kalinowska oświadczyła, iż zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2015- 2020 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2015 w 
zakresie: planowanej kwoty dochodów, planowanej kwoty wydatków, wyniku budżetu, 
przychodów budżetu, limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na rok 2015. Pani 
Skarbnik poinformowała również, że wprowadzono zmiany na rok 2015, tj. dochody ogółem 
zwiększono do wysokości 14.726.246,59 zł (kol. 1), w tym: dochody bieżące 13.808.743,59 
zł oraz dochody majątkowe 917.503,00 zł ponadto wydatki ogółem zwiększono do kwoty 
15.790.956,59 zł (kol.2), w tym wydatki bieżące 12.800.570,59 zł  i wydatki majątkowe 
2.990.386,00 zł. Pani Kalinowska oznajmiła również, że po dokonaniu zmian deficyt budżetu 
ustala się w wysokości 1.064.710 zł (zmniejszenie o 389.900 zł), a przychody budżetu 
zmniejsza się o 389.900 zł do wysokości 1.631.610 zł oraz, że rozchody budżetu pozostają 
bez zmian w kwocie 566.900 zł, w tym łączna kwota przypadających na rok 2015 włączeń 
określonych w art.243.ust.3 pkt 1 ufp w kwocie 153.750 zł. W wykazie przedsięwzięć 
zmniejszono limit wydatków na rok 2015 w kwocie 140.000 zł  ( z tytułu oszczędności po 
przetargowych), w tym na realizacje przedsięwzięcia budowy dróg ul.: Cichej, Spacerowej, 
Słonecznej w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 80.000 zł- do wysokości 740.000 zł, 
modernizację dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowej i Leśnej) 
w kwocie 20.000 zł- do wysokości 30.000 zł, uzbrojenie terenów rekreacyjno- turystycznych 
położonych nad jeziorem Balewskim w drogi- dojazd do działek rekreacyjnych w kwocie 
40.000 zł do wysokości 550.000 zł. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz poinformował, że komisja rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020. 
Przewodniczący odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę nr XIII/85/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
 

b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok. 
 
Pani Skarbnik objaśniła, iż dokonano przeniesienia planowanych dochodów 

dostosowując je do faktycznego wykonania, przy czym zwiększono dochody ze sprzedaży 
majątku w kwocie 31.414 zł oraz z naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie 
umowy na „Termomodernizacje budynku GOK w Mikołajkach Pomorskich” w kwocie 
10.404 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 389.900 zł, w 
tym wydatki majątkowe w kwocie 185.900 zł . Zmniejszenia planowanych wydatków 
wynikają z oszczędności po przetargowych oraz bieżącego wykonania budżetu. 
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Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 389.900 zł i wynosi 
1.064.710 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z wolnych 
środków w kwocie 389.900 zł. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionych propozycji zmian budżetu gminy. 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz poinformował, że komisja rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy. 
Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę Nr XIII/86/2015 w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

c) w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z  
upływem roku budżetowego. 
 

Pani Kalinowska wyjaśniła, iż na podstawie art.263 ustawy o finansach publicznych 
ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z 
ostatecznym terminem dokonania wydatku ujętego w wykazie. Wydatki ujęte w wykazie 
zostały ujęte zgodnie z zawartymi umowami oraz, że łącznie z wykazem wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego ustala plan finansowy tych wydatków. 
W planie finansowym wydatków budżetu gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem 
roku budżetowego zaplanowano wydatki w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na opracowanie 
dokumentacji na rozbudowę i modernizację istniejącej sieci wodociągowego na terenie 
Gminy Mikołajki Pomorskie na podstawie zawartej umowy. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz poinformował, że komisja rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki 
Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
Przewodniczący odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę nr XIII/87/2015 w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.   
 
 
Do pkt 5. 
           Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
 
Radni nie wnieśli  interpelacji i zapytań. 
 
Do pkt 6. 
 Wolne wnioski i informacje. 
 
Nie wniesiono wniosków i informacji. 
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Do pkt 7 i 8. 
     Zakończenie sesji i świąteczno-noworoczna część sesji. 
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o 
godz. 1430  zamknęła  XIII sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 

Przewodniczący rady Pani Zuzanna Smoter z okazji Nowego Roku złożyła obecnym 
na sesji życzenia- wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia 
wszystkich marzeń, sukcesów w 2016 roku, dużo sił do pokonywania trudności w 
codziennym życiu a Radzie życzyła, aby podejmowała tylko mądre i trafne decyzje dla 
wspólnego dobra naszych mieszkańców, a pracownikom Gminy podziękowała, za 
przygotowywanie dla radnych materiałów. 
 
Po życzeniach Pani Smoter głos zabrał Wójt Gminy Pan Kazimierz Kulecki. 
 

Pan Wójt podsumował miniony rok jako udany, zakończony sfinalizowaniem 
inwestycji remontu i modernizacji ulic: Szkolnej, Spacerowej, Cichej i Słonecznej, remont 
chodnika przy ulicy Kościuszki i w Cierpiętach, utwardzenie terenów inwestycyjnych w 
Balewie i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz remizy strażackiej, a 
także adaptacja poddasza budynku szkoły na pomieszczenia lekcyjne i socjalne. 
Pan Kulecki podziękował pracownikom urzędu gminy za pracę jaką wykonują dla 
mieszkańców gminy. Życzył wszystkim przybyłym zdrowia, zadowolenia, dobrej współpracy 
i radości. 
 
 
Protokółowała Barbara Warjas      
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  
         Rady Gminy 

Zuzanna Smoter 
            
            
      
          
            
 
 
 


