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Protokół  Nr IV/2014 
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 30 grudnia 2014 roku w 

sali Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich. 
 
 
Do pkt 1. 
 Otwarcie. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie o godz. 1300 otworzyła IV sesję 
Rady Gminy. 
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego, 
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz  pracowników Urzędu 
Gminy. Na sesję zaproszeni zostali goście, w chwili obecnej nikt z gości nie przybył na 
obrady sesji. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.  
 
Do pkt 2. 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 Przewodniczący rady Zuzanna Smoter oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał. Nieobecni radni:  usprawiedliwieni -Błaszczuk Wojciech, Charkiewicz Piotr, 
Marchlewski Kazimierz i nieusprawiedliwiony Mularczyk Bogdan. Radny Bogdan Mularczyk 
przybył na sesję w trakcie trwania obrad – w czasie przedstawiania przez panią skarbnik 
propozycji zmian w budżecie gminy na 2014 rok.  
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt i skarbnik 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. Podjęcie uchwał: 

a)    w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok, 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 

lata 2014-2020, 
c) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014, 
d) w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z 

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

Przewodniczący rady poinformowała, iż protokół Nr III/2014 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 11 radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokół bez 
odczytywania do akceptującej wiadomości. 

 
Do pkt 5. 
            Podjęcie uchwał: 
 

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok, 
 
Projekt uchwały w sprawie, zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok, 

przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji. 
W związku z nieobecnością przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego na sesji, plan 
pracy komisji rewizyjnej przedstawiła radna Elżbieta Zamojska członek komisji.  
Radny Henryk Nowak poddał w wątpliwość zapis treści punktu 9 planu pracy komisji. 
Radny stwierdził, że jest to plan na 2015 rok i powinno być zapisane „Kontrola 
przeprowadzonych inwestycji w 2014 roku”, a nie „Kontrola prowadzonych inwestycji w 
2014 roku”, gdyż, jak stwierdził radny, inwestycje przeprowadzone są inwestycjami 
zakończonymi a prowadzone nie są inwestycjami zakończonymi. 
Pani Joanna Żywicka dyrektor Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich, stwierdziła, że 
zapis jest poprawny, gdyż jest to czas dokonany i można pisać w dwojaki sposób.  
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały.    
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 11 radnych, ”za” uchwałą głosowało 11 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła 
uchwałę Nr IV/17/2014  w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 
rok, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2014-2020, 

 
Skarbnik gminy Maria Kalinowska  w imieniu wójta przedstawiła propozycje zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, poinformowała, że w związku z tym, iż na 2014 
rok proponuje się zmniejszyć dochody i wydatki w kwocie 369,400 zł., dlatego w WPF 
wszystkie wartości w 2014 roku dostosowane zostały do uchwały budżetowej. Zmniejszyły 
się dochody i wydatki w tym wydatki bieżące i majątkowe, natomiast deficyt budżetu jak 
również przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian. Limity na 2014 rok na 
przedsięwzięcia które zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległy zmianie.  
Następnie skarbnik gminy przedstawiła zmiany limitu wydatków dotyczące poszczególnych 
przedsięwzięć. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionych propozycji.  
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Opinię komisji rewizyjnej przedstawiła Elżbieta Zamojska członek komisji rewizyjnej. 
Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020. 
  Opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 11 radnych ”za” uchwałą głosowało 11 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę Nr IV/19/2014 w sprawie „zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

c) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2014 rok, 
 

Skarbnik gminy  poinformowała, że w związku z tym, iż wielkości wydatków muszą się 
pokrywać z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z czym proponuje się 
zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie 369,400 zł. Dochody wynikają ze 
zmniejszenia dochodów, które wynikają już z zawartych umów, natomiast termin realizacji 
przesunięty został na rok 2015 i w związku z tym zmniejszyły się dochody. Pod zmniejszone 
dochody trzeba było zmniejszyć planowane wydatki aby nie zwiększać deficytu budżetu 
Poza zmniejszeniami i zwiększeniami dochodów w poszczególnych działach oraz 
zmniejszeniami wydatków w poszczególnych działach wynikających z oszczędności po 
przetargowych dokonano przeniesień wydatków w ramach działów. 
W trakcie omawiania przez skarbnika gminy propozycji zmian w poszczególnych działach na 
obrady sesji przybył radny Bogdan Mularczyk. 
Przewodniczący rady zarządziła krótką przerwę w celu przywitania zaproszonego gościa, 
przybyłego na obrady sesji księdza Marka Żmudzińskiego Proboszcza Parafii w Mikołajkach 
Pomorskich. 
Po przerwie przewodniczący rady wznowiła obrady. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionych propozycji. 
Przewodniczący rady poprosiła zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej Bogdana 
Mularczyka o przedstawienie opinii komisji rewizyjnej. 
Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki 
Pomorskie na 2014 rok.                                                                                                                                   
Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 12 radnych ”za” uchwałą głosowało 12 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę Nr IV/19/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014 
stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

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

Skarbnik gminy  referując projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy 
 Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, poinformowała, że 
wydatki niezrealizowane w danym roku budżetowym - 2014, realizowane są w nowym roku - 
2015 na podstawie planu finansowego na 2015 rok. Rada Gminy na podstawie ustawy o 
finansach publicznych ma możliwość uchwalić wykaz takich wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego, wskazując terminy realizacji, które nie mogą być dłuższe niż do 
30 czerwca następnego roku oraz musi ustalić plan finansowy tych wydatków, który nie może 
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już być zmieniany w trakcie następnego roku. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego muszą to być wydatki na które podpisane już zostały umowy o zamówieniach 
publicznych i są one w toku realizacji. Proponuje się następujące wydatki, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego w dz. Transport i Łączność w tym na drogi publiczne gminne: 
na budowę ul. Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich, na nadzór inwestorski tej inwestycji i na 
opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ul. Spacerowej, Cichej i Słonecznej w 
Mikołajkach Pom. oraz na drogi wewnętrzne na uzbrojenie terenów rekreacyjnych 
położonych nad jeziorem Balewskim. W dziale Działalność usługowa na opracowania 
geodezyjne i kartograficzne – na opracowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Środowiska na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.  
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Opinię komisji rewizyjnej na temat projektu uchwały przedstawił Bogdan Mularczyk zastępca 
przewodniczącego komisji. Komisja rewizyjne pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 
Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 12 radnych ”za” uchwałą głosowało 12 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła 
uchwałę Nr IV/20/2014 w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
Do pkt 7. 
          Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, 
które stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 
Wójt przedstawiając informację poinformował między innymi, że w Prabutach odbyło się 
spotkanie na temat wspólnego obszaru strategicznego. Tworzony jest plan zagospodarowania 
województwa pomorskiego i chcieliśmy wymusić na Marszałku, powiedział wójt, żeby 
spojrzał w tą stronę województwa, że mamy tu specyficzne warunki, że są tu tereny leżące na 
skraju województwa.  Wspólnie wystąpiliśmy z wnioskiem z sąsiednimi gminami o 
utworzenie obszaru strategicznego wiejskiego. W skład tego obszaru wchodziłaby gmina 
Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie oraz Prabuty i Ryjewo. 
Związane jest to z tym, że w następnych okresach finansowania mówi się o wspólnych 
projektach, o wspólnym działaniu, dlatego zrodził się ten pomysł. W nowym okresie 
programowania plusem jest to, że można pozyskać pieniądze na pewne działania ale tylko na 
pewne działania. Na pozostałe inne działania trzeba będzie brać udział w konkursach, 
powiedział wójt. 
Ponadto wójt poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług 
Sanitarnych PUS w Kwidzynie. Od 1 stycznia firma, która wygrała przetarg będzie zabierała 
również odpady segregowane. Do tej pory odpady segregowane wywoziliśmy we własnym 
zakresie. Stan zatrudnienia pozostanie bez zmian. Dla mieszkańców i dla pracowników nie 
będzie to miało znaczenia. Myślę, że dzięki temu, powiedział wójt, udało nam się obniżyć 
koszty wywozu śmieci. 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter nawiązując do informacji dotyczącej wywozu 
śmieci, powiedziała, że wydaje jej się, iż pracownicy Urzędu Gminy częściej zabierali plastiki 
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niż będzie zabierać ta firma, która będzie jeździć co dwa tygodnie. Czy to nie będzie na minus 
dla mieszkańców, zapytała przewodniczący. 
Wójt  odpowiedział, że trudno stwierdzić jak to będzie, gdyż jeszcze to nie funkcjonuje. Na 
pewno w tych miejscach gdzie śmieci było więcej dokupimy pojemniki. 
Wójt dodał jeszcze do informacji, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał spore 
ilości żywności. Żywność ta przed Świętami Bożego Narodzenia została rozdysponowana 
podopiecznym GOPS, spełniającym kryterium dochodowe. Wójt pochwalił za inicjatywę 
panią Irenę Sadłos kierownika GOPS. 
Radny Antoni Tymicki  nawiązując do informacji w sprawie wywozu śmieci zapytał co z 
samochodem, jeżeli pracownicy Urzędu nie będą wywozić śmieci, czy zostanie sprzedany czy 
będzie utrzymywany. 
Wójt  odpowiedział, że decyzja jeszcze nie zapadła. Do końca roku usługę tą musieliśmy 
wykonywać sami i nie podjęliśmy jeszcze decyzji, powiedział wójt. Jeżeli samochód ten 
miałby stać u nas, to na pewno go sprzedamy. 
 
Do pkt 8. 
           Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
 
Radni nie wnieśli  interpelacji i zapytań. 
 
Do pkt 9. 
 Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Antoni Tymicki wnioskował żeby, gdy będzie mróz, stworzyć dzieciom ślizgawkę do 
jeżdżenia na łyżwach. Myślę, że gdyby wylać wodę na boisku gdy będzie mróz to stworzy się 
ślizgawkę. 
Wójt odpowiedział, że kiedyś zrobiona była próba stworzenia takiej ślizgawki ale aura jest 
kapryśna i nie bardzo to wyszło ale nie znaczy, że w tym roku nie można spróbować. To 
wszystko zależy od tego  jaka będzie zima, jakie będą przewidywania. 
Wójt odpowiadając na pytanie z poprzedniej sesji odnośnie zbiornika za budynkiem 
Gminnego Ośrodka Kultury odczytał informację dzierżawy przedmiotowej działki. Umowa 
dzierżawy została zawarta na okres 20 lat, najemca regularnie uiszczał należną kwotę za 
najem. Po sesji do dzierżawcy przedmiotowej działki wysłany został monit przypominający o 
obowiązkach ciążących na dzierżawcy W przypadku nie wywiązywania się z podjętych 
zobowiązań (dzierżawca zobowiązał się do pogłębienia zbiornika) umowa zostanie 
rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 
Więcej wniosków i informacji nie wniesiono. 
 

Przewodniczący rady Zuzanna Smoter z okazji Nowego Roku złożyła obecnym na 
sesji życzenia, życząc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
spełnienia wszystkich marzeń, dużo sił do pokonywania trudności w codziennym życiu a 
Radzie życzę, żeby podejmowała tylko dobre, pozytywne decyzje dla wspólnego dobra 
naszych mieszkańców. Proboszczowi życzę, aby przyciągał  jak największe rzesze ludzi do 
swojej świątyni, szczególnie zagubionej młodzieży. 
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Do pkt 10. 
     Zakończenie sesji. 
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o 
godz. 1400  zamknęła  IV sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Protokółowała B. Kot.         
            
            
      
         Przewodniczący 
             Rady Gminy 
 
          Zuzanna Smoter 
            
 
 
 


