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Protokół   Nr  III/2014 
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 grudnia 2014 roku w 

sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 
 
 
Do pkt 1. 
 Otwarcie. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1300 
otworzyła III sesję Rady Gminy.  
Przewodniczący  rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego, 
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy i 
mieszkańców.  
 
Do pkt 2. 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący rady 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. Radny 
Bogdan Mularczyk przybył na sesje w trakcie trwania obrad – przed głosowaniem nad 
uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie 
Mikołajki Pomorskie. (Nieobecny- usprawiedliwiony radny Wojciech Błaszczuk). 
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy. 
 
Listę zaproszonych gości zawiera załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Do pkt 3. 
 Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący rady przedstawiła następujący porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu Nr I/2014 i II/2014 z sesji rady gminy. 
5. Podjecie uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 
2015 rok, 

b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy 
Mikołajki Pomorskie, 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie 
Mikołajki Pomorskie, 

d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb 
realizacji farmy wiatrowej,  
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e) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 

f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mikołajkach Pomorskich, 

g) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy, 
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014. 
6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2015-2020 i uchwały budżetowej na 2015 rok. 
7. Odczytanie opinii o projekcie WPF i projekcie budżetu komisji gospodarczej i społecznej 

rady gminy. 
8. Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu  

przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej. 
10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały 

budżetowej. 
11. Głosowanie nad uchwałą: 

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

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.  
12. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15.Zakończenie sesji.          
 Zgłoszono następujące propozycje zmian w porządku obrad sesji. 
Sekretarz gminy Janusz Wysocki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego. Sekretarz 
wyjaśnił, że uchwała ta powinna być uchwalona przed uchwaleniem budżetu gminy. Uchwała 
dotyczy pomocy na dofinansowanie klientów Izb Wytrzeźwień. Za każda osobę z naszej 
gminy przebywającą w Izbie wytrzeźwień dofinansowuje Gmina a za gotowość utrzymania 
Izby Wytrzeźwień płaci powiat. Starostwo Powiatowe jak co roku wystąpiło do Gminy z 
wnioskiem o udzielenie dofinansowania i w związku z tym przygotowana została uchwała. 
Przewodniczący rady zaproponowała, aby uchwałę w wyżej wymienionej sprawie 
wprowadzić w punkcie 5 jako podpunkt „i”. 
Więcej propozycji zmian nie zgłoszono. 
Prowadząca obrady poddała pod głosowanie propozycję wprowadzenia w punkcie 5 w 
podpunkcie i uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych, trzynastoma głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” przyjęła propozycję zmiany w porządku obrad sesji. 
Wobec powyższego rada pracować będzie według porządku z uwzględnieniem 
przegłosowanej zmiany. 
Listę podjętych na sesji uchwał zawiera załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący rady zarządziła krótką przerwę w obradach w celu przywitania gościa, 
zaproszonego przez wójta. Przewodniczący przywitała serdecznie w imieniu wszystkich Pana 
Józefa Sarnowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego i poprosiła 
gościa o zabranie głosu. 
Wicemarszałek Sejmiku Pan Józef Sarnowski podziękował za zaproszenie. Prezentując 
swoją osobę stwierdził, że w swoim programie przedwyborczym zawarł kilka tez a przede 
wszystkim sprawy związane z rolnictwem, strategią województwa pomorskiego a szczególnie 
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drogami, którymi chce się zająć i zobowiązał się pomóc Gminie Mikołajki Pomorskie przez 
najbliższe cztery lata.  
Wójt Kazimierz Kulecki podziękował panu Marszałkowi za przybycie, za poświęcony czas i 
przedstawił problem gminy związany z drogami. Droga wojewódzka ma być remontowana od 
Górek do Kołozębia i w stronę Prabut a pozostaje sprawa centrum Mikołajek. Gmina 
podpisała już dość dawno porozumienie z Marszałkiem Województwa o współfinansowaniu 
projektu. Sporządzona została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi biegnącej przez  
centrum Mikołajek. Gmina poniosła w związku z tym dość znaczne koszty.  Wyburzony 
został budynek  który był usytuowany przy skrzyżowaniu. Budynek był własnością gminy, 
wyburzając go pozbawiliśmy się  dochodów, gdyż u góry były mieszkania a na dole 
usytuowany był sklep. Gmina musiała mieszkańcom tego budynku dać mieszkania. Dzisiaj 
sprawa ta wisi w próżni. Przebudowa tej drogi wiąże się z wyburzeniem budynku w którym 
są sklepy, z właścicielami których prowadzone były rozmowy o wywłaszczeniu. Gmina 
zobowiązała się, jeśli osoby te będą chciały dalej prowadzić działalność, do przekazania 
działki w centrum Mikołajek pod ich potrzeby. Marszałek Struk, który w poprzedniej kadencji 
jako Wicemarszałek zajmował się sprawami dróg zapomniał jakby o tej sprawie. W rozmowie 
z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich zasugerowano aby Gmina zadeklarowała 50% 
środków na przebudowę centrum Mikołajek, to w przyszłym roku można byłoby przystąpić 
do tej inwestycji. Gminy naszej nie stać na wyłożenie takich pieniędzy – 3 mln zł. Nie można 
tej sprawy odwlekać w nieskończoność, właściciele sklepu muszą wiedzieć na czym stoją, 
czy mają inwestować w remont obecnego obiektu, czy może będzie on wyburzony. Jakie są 
plany nie wiemy, czy sprawa ronda jest aktualna, czy będzie inna forma skrzyżowania. 
Wicemarszałek Józef Sarnowski zobowiązał się zgłosić sprawę przebudowy skrzyżowania w 
Mikołajkach Pom. na sesji Sejmiku w ramach interpelacji i pilnować tej sprawy. 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter stwierdziła, że głęboko wierzy w to, iż Marszałek 
pomoże samorządowi Mikołajek Pomorskich rozwiązać tą sprawę. 
 
W związku z tym, iż radni nie wnieśli więcej spraw i pytań do pana Marszałka,  
Przewodniczący rady wznowiła obrady. 
 
Do pkt 4. 
 
       Przyjęcie protokołu Nr I/2014 i II/2014 z sesji rady gminy. 
 

 Przewodniczący rady poinformowała, iż protokóły wyłożone były do wglądu przed 
sesją w biurze rady oraz przesłane radnym  (którzy wyrazili chęć) drogą e-mail i radni mieli 
możliwość zapoznania się z ich treścią. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Po 
przegłosowaniu w obecności 13 radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokoły bez 
odczytywania do akceptującej wiadomości. 
 
Do pkt 5. 
 
Podjęcie uchwał 
 
         a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, 
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok został 
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przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję i radni mieli możliwość zapoznania się z 
jego treścią. 
Przewodnicząca GKRPA  Brygida Podlaska poinformowała, że w harmonogramie zadań i 
wydatków na 2015 rok wprowadzone zostały zmiany zgodnie z propozycjami zgłoszonymi na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Wprowadzono zmiany w punkcie 3 zmniejszając kwotę o 100 
zł. dla GOK –u na organizację imprez zawierających elementy programu profilaktyki z 
przeznaczeniem na  zorganizowanie działań związanych z profilaktyką dla Sołectwa Cierpięta 
oraz zmniejszenie kwot po 100 zł  z każdego sołectwa i przeznaczenie kwoty 1.500 zł. dla 
GOK  na organizację Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy.                       
Komisja społeczna i gospodarcza po wprowadzeniu zaproponowanych zmian pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania w obecności 13 
radnych, „za” głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0 
radnych, rada podjęła uchwałę Nr III/7/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
      b)  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy 
Mikołajki Pomorskie, 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 
na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, przekazany został radnym wraz z zaproszeniem na 
sesję i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Sekretarz gminy Janusz Wysocki poinformował, że w związku z upływem kadencji do 28 
lutego 2015 roku jest obowiązek przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad 
sołeckich na terenie Gminy i w związku z tym przygotowana została stosowna uchwała. 
Komisja społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania w obecności 13 
radnych, „za” głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0 
radnych, rada podjęła uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i 
członków rad sołeckich na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, która stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie 
Mikołajki Pomorskie 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej 
„Zonda” w gminie Mikołajki Pomorskie przekazany został radnym wraz z zaproszeniem na 
sesję i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Inspektor Marzena Czarnecka poinformowała, że projekt uchwały przygotowany został przez 
Biuro projektowo-realizacyjne firmy DOM. Prezes tej firmy na wspólnym posiedzeniu 
komisji przedstawiła zadania wynikające z planu. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Na obrady sesji przybył radny Bogdan Mularczyk. 
 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania w 
obecności 14 radnych, przy 13 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”, rada podjęła uchwałę Nr III/9/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji 
farmy wiatrowej „Zonda” w gminie Mikołajki Pomorski, stanowiącej załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 
      d)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla 
potrzeb realizacji farmy wiatrowej, 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki 
Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej, przekazany został radnym wraz z 
zaproszeniem na sesję i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Marzena Czarnecka poinformowała, że plan tego przedsięwzięcia został również 
zaprojektowany przez biuro projektowe firmy DOM i obejmuje trzy turbiny położone w 
obrębie geodezyjnym Kołoząb. 
Insp. M. Czarnecka odpowiadając na pytanie dot. kosztów opracowania planów , zadane 
przez panią przewodniczący rady na wspólnym posiedzeniu komisji odpowiedziała, że koszt 
opracowania  planu dla miejscowości Kołoząb wyniósł 12.915 zł. a farmy Zonda 13.493,10 
zł. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania w 
obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” i braku głosów  
„wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr III/10/2014 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie 
miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy 
wiatrowej, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

e) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu 
 na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-
służebności przesyłu na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 
przekazany został radnym wraz z zaproszeniem na sesję i radni mieli możliwość zapoznania 
się z jego treścią. 
Aby Firma wiatrowa Windfarm Polska mogła zrealizować przedsięwzięcie musi uzyskać 
zgodę na zajęcie naszego terenu w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w naszym 
gruncie, powiedziała M. Czarnecka. Żeby wójt mógł podpisać umowę w postaci aktu 
notarialnego służebności przesyłu musi uzyskać od rady zgodę w formie uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący poinformowała, że komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr III/11/2014 w 
sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorski, stanowiącej załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu. 
 
 
     f)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, 
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Projekt obwieszczenia w  sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich  , przekazany został radnym wraz z 
zaproszeniem na sesję i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że w związku z tym, 
że od stycznia 2014 roku do zadań zleconych gminie doszły zadania związane z dodatkiem 
energetycznym, wprowadzono to zadanie do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W związku z tym, że była zmiana uchwały sprawie uchwalenia statutu, zgodnie z  ustawą o 
ogłaszaniu aktów normatywnych należy ujednolicić statut GOPS. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do obwieszczenia. 
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt obwieszczenia. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła obwieszczenie Nr 1/2014 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mikołajkach Pomorskich  , stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
            g)  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy, 

Sekretarz gminy Janusz Wysocki  referując projekt uchwały poinformował, że 
ustalenie wynagrodzenia wójta, burmistrza, marszałka leży w kompetencji właściwej rady. 
Funkcje pracodawcy w stosunku do wójta w gminach w większości przypadków pełnią 
sekretarze gminy i tak jest w przypadku naszej gminy. Zasady wynagradzania wójta i 
obowiązkowe składniki wynagradzania określa ustawa o pracownikach samorządowych i 
akty wykonawcze tej ustawy. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia wójta we wszystkich 
sferach pracowników samorządowych to: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny i 
dodatek funkcyjny, przy czym dodatek specjalny musi się mieścić w granicach od 20% do 
40%. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy wynagrodzenie maksymalne osób 
zatrudnionych na stanowisku wójta, burmistrza w gminach do 15 tys. mieszkańców wynosi  
12.362,22 zł. Ostatnia uchwała ustalająca wynagrodzenie wójta była podjęta w styczniu 2011 
roku, nie znaczy to, że była wówczas jakakolwiek waloryzacja. Była to uchwała ustalająca 
wynagrodzenie wójta na początek poprzedniej kadencji. Ostatnia waloryzacja była w połowie 
jeszcze wcześniejszej kadencji. Od około sześciu lat wynagrodzenie wójta nie było 
waloryzowane. W gminie co roku średnio waloryzacja przyjmowana była na poziomie 
wskaźników wzrostu przyjmowanych do budżetu i odbywało się to od 2 do 3 % rocznie. W 
sąsiednich gminach, w przypadku miast wynagrodzenia są wyższe, jeżeli chodzi o gminy o 
podobnej wielkości jak nasza, wynagrodzenie wójtów jest w podobnych granicach. 
Sekretarz przedstawił propozycje wynagrodzenia wójta: 
- wynagrodzenie zasadnicze – obowiązujące 5.500 zł. – propozycja 5.600 zł., 
-  dodatek funkcyjny – do tej pory jest 1.500 zł. – propozycja 1.600 zł., 
-  kwoty dodatku specjalnego proponuje się podnieść o 10% z uwagi na to, że była do tej pory 
najniższa czyli 20%. Jeżeli podniesiemy na średnią wartość tego dodatku czyli na 30% to 
całościowo daje to wzrost wynagrodzenia wójta o 10%. 
 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionych propozycji. 
Przewodniczący rady odczytała uchwałę i poddała do uchwalenia poprzez 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 III/12/2014 w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 
 h)  w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie  na 2014 rok, 
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      Skarbnik gminy Maria Kalinowska  poinformowała, że propozycje zmian w budżecie 
gminy na 2014 rok dotyczą wprowadzenia do dochodów jak i wydatków  kwoty 4.673 zł. 
Proponuje się ponadto zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 6.200 zł. oraz dokonanie 
przeniesień wydatków w kwocie 38.938,43 zł. Następnie skarbnik gminy przedstawiła 
szczegółowo propozycje zmian w poszczególnych działach i rozdziałach. 

 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o opinię komisji rewizyjnej. 
Opinię komisji rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr 
Charkiewicz. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2014. 
Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
 W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” braku głosów 
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr III/13/2014 w 
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014 stanowiącej załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu. 
 

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego. 
   Sekretarz gminy Janusz Wysocki referując projekt uchwały stwierdził, że pomoc 
finansowa dla powiatu polega na sfinansowaniu pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki 
Pomorskie korzystających z pobytu w Izbie Wytrzeźwień, które są w stanie nieściągalności 
finansowej.  
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 „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada 
podjęła uchwałę Nr III/14/2014 w wyżej wymienionej sprawie stanowiącej załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 6. 
 

Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Skarbnik gminy odczytała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020. 
 Następnie skarbnik gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
  
Do pkt 7 
 
    Odczytanie opinii  o projekcie WPF i projekcie budżetu komisji gospodarczej i społecznej 
rady gminy. 

Opinię Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w 
sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu uchwały budżetowej odczytał 
przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak. 
Opinia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 8. 
 

Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i 
budżetu przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
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 Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie projektu 
Wieloletniej prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy na 2015 rok odczytał 
przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz. 
Opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Do pkt 9. 
 

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej. 

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020 odczytała skarbnik gminy Maria Kalinowska.   
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.     
Następnie skarbnik gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Mikołajki Pomorskie na 2015 rok. 
Uchwała stanowi załączniki nr 17 do protokołu. 
 
Do pkt 10. 
 Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  i 
uchwały budżetowej. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli  pytań i uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2015 - 2020  i do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. 
 
Do pkt 11. 
 Głosowanie nad uchwałą: 
   a)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015 
-2020, 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, „za” głosowało 14 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę Nr III/15/2014  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020, która stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 
 
   b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, „za” głosowało 14 radnych,  
„przeciw” 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła uchwałę Nr 
III/16/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015, 
stanowiącej załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 12. 
 Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz Kulecki. 
Wójt między innymi poinformował, że w rankingu gmin na temat dochodów własnych, 
którym objętych zostało 2.500 gmin  (w tym przypadku zajęto się wydatkami jakie gminy 
ponoszą na jednego mieszkańca), Gmina Mikołajki Pomorskie była na 455 miejscu w skali 
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kraju. Jeżeli chodzi o dochody własne gminy to zbieramy od mieszkańców Gminy w formie 
różnych opłat, podatków  około 1.200 zł. natomiast na jednego mieszkańca wydajemy prawie 
trzy razy tyle, czyli około 3.600 zł. Myślę, że jest to bardzo obiektywny ranking, stwierdził 
wójt.  
Informacja z działalności stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do sprawozdania wójta. 
 
Do pkt 13. 
 
 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
Radni wnieśli następujące interpelacje i zapytania: 
Radny Piotr Charkiewicz poinformował, że zaniepokoiły go prace wykopaliskowe na 
ścieżce pieszo rowerowej z Mikołajek do Cierpiąt, czy wydarzyło się tam coś poważnego 
zapytał radny.  
Wójt odpowiedział, że była to zwykła  awaria wodociągu, która została usunięta. 
Radny Wiesław Kot zgłosił, że mieszkańcy ulic Zatorza i Gdkowskiej prosili aby powiesić 
jedną lampę na ul. Zatorze od strony ul. Gdkowskiej, gdyż jest tam bardzo ciemno. 
Druga sprawa którą poruszył radny dotyczyła firmy Poskór mającej siedzibę w Kołozębiu 
Małym. Z obserwacji radnego wynika, że na terenie siedziby firmy powstaje wysypisko 
śmieci a mianowicie zwożony jest gruz. Obawiam się, powiedział radny, że firma się zwinie a 
nam zostanie wysypisko śmieci. 
Wójt odpowiedział, że firma Poskór, nie tylko zbiera padłe zwierzęta ale przede wszystkim 
zajmuje się zbiórką wszelkiego rodzaju odpadów. Są to również odpady ze sklepów, zbiórka 
gruzu. Firma ta stara się o pozwolenie na prowadzenie segregacji śmieci. Nie jestem w stanie 
teraz odpowiedzieć co ta firma dalej będzie z tym robić, nie mam na dzień dzisiejszy takiej 
informacji, powiedział wójt. 
Jeżeli chodzi o lampę, sprawa ta toczy się już od dawno. W poprzedniej kadencji poprzedni 
przewodniczący rady zgłosił taką potrzebę. Mamy to w pamięci, wystąpiliśmy do Zakładu 
Energetycznego o dowieszenie tej lampy ale procedury w Zakładzie Energetycznym  są dość 
długie, powiedział wójt. 
Radny Antoni Tymicki zwrócił uwagę  na sprawę dzierżawy stawu strażackiego. Cztery lata 
poprzedniej kadencji minęły, czy wydzierżawiający wystąpił z jakąś propozycją, zapytał 
radny. 
Przewodniczący rady przypomniała, że z informacji pracownika Urzędu wynikało, że 
wysyłane było pismo do dzierżawcy, tylko nie mam informacji czy była odpowiedź, 
powiedziała przewodniczący. 
Wójt odpowiedział, że sprawdzi na jakim jest to etapie. 
Więcej interpelacji i zapytań radni nie wnieśli.  
 
Do pkt 14. 
 Wolne wnioski i informacje. 
Radny Mariusz Czarnecki wystąpił z prośbą o zmianę godziny obrad sesji na późniejszą, 
gdyż godz. 1300 jest za wczesna dla niektórych radnych. 
Z tego co pamiętam powiedziała Przewodniczący rady,  na wspólnych posiedzeniach 
komisji mówiliśmy, że dlatego jest tak szybko bo jest dużo punktów. W większości wspólne 
posiedzenia komisji były przeważnie  o godz. 1400 a sesje o 1500. 
Radny Mariusz Wojtkowiak złożył wniosek żeby było tak jak jest, ze względu na 
pracowników Urzędu, na ich dyspozycyjność względem rady. Mój wniosek żeby pozostać 
przy godz. 1300, powiedział radny. 
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Radny Wiesław Kot zaproponował, żeby posiedzenia komisji były o godz.1400 a posiedzenia 
sesji o 1500, uzasadniając swoją propozycję tym, że Gmina musi być przyjazna dla 
mieszkańców. Co pomyśli sobie interesant gdy przyjdzie do Urzędu w dniu sesji o godz. 1330 
i nie zastanie wójta, sekretarza czy kierownika referatu. 

Radny Mariusz Wojtkowiak powiedział, że są godziny przyjęć a wójt pełni rolę 
reprezentatywną i jest często na wyjeździe. Ja bym oczekiwał, żeby wójt był bardziej w 
terenie, powiedział radny 

Radny Wiesław Kot  przypomniał,  że niektórzy radni pracują i ma wrażenie, że ustalając 
aby sesje były o godz. 1300 , robi im się na złość.   

Radny Mariusz Wojtkowiak stwierdził, że każdy się godził na to, że będąc radnym bierze 
na siebie odpowiedzialność. 

Panu też nie zawsze w każdy dzień pasuje brać udział w komisji dodał radny Wiesław Kot. 

Przewodniczący rady ucinając wypowiedzi powiedziała, iż uważa, że powinno być tak, jak 
do tej pory, wspólne komisje gospodarcza i społeczna o 1400 a sesje o 1500 i poprosiła aby 
wójt wypowiedział się na ten temat. 

Nie zgodził bym się, powiedział wójt z tym zarzutem, że mieszkańcy przychodzą a wójta nie 
ma. Ze strony przewodniczącego komisji gospodarczej padło stwierdzenie, że nie jest tak, że 
wójt musi cały dzień siedzieć i czekać na interesantów. Zauważcie Państwo, że ja nie mam 
wyznaczonych godzin przyjęć interesantów. Ja przyjmuję zawsze gdy jestem na miejscu. Nie 
ma godzin przyjęć bo uważam, że to ja jestem dla ludzi, nie zdarzyło się nigdy jeżeli jestem 
na miejscu żebym kogoś nie przyjął bo nie mam czasu. Zdarza się, że wyjeżdżam w teren, do 
Gdańska i są dni, że mnie nie ma. To, że sesje są o godz. 1300, to nie ma żadnego znaczenia 
dla mieszkańców i nie można powiedzieć, że gmina jest nieprzyjazna mieszkańcom. To 
Państwo zadecydujecie o której będą sesje i komisje. Każdy radny otrzymuje dietę, która jest 
ekwiwalentem za utracone dochody. 

Przewodniczący rady poprosiła aby radni zastanowili się i na następnej sesji rada 
przegłosuje o której godzinie ma być sesja czy wspólne komisje. Poza tym przewodniczący 
rady przypomniała, że dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprosił radnych do 
uczestniczenia w spotkaniu wigilijnym w Domu Kultury. Przykro mi było, że w spotkaniu 
tym uczestniczyło tylko dwóch radnych, powiedziała przewodniczący. Jesteśmy wybrańcami 
mieszkańców naszej Gminy i jeżeli nas zapraszają powinniśmy uczestniczyć, nie tylko w 
swoich sołectwach ale na terenie całej gminy.. 

 

 Do pkt 15. 

 

 Zakończenie sesji. 

 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o 
godz. 1430 zamknęła III sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 

 
Protokółowała B. Kot. 

 

          Przewodniczący 

                        Rady  Gminy 

          Zuzanna Smoter 

 
 


