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Protokół Nr 11/2016 

 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki 
Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2016 roku. 

 
Do pkt 1. 
 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wspólne posiedzenie komisji o godz. 1300 otworzył i prowadził  Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej Mariusz Wojtkowiak.  Przewodniczący  przywitał członków komisji, 
wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu 
Gminy. 
Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) 
obecnych 8 członków komisji gospodarczej na stan 8 i 6 członków komisji społecznej na stan 
7 (nieobecny radny Bogdan Mularczyk). 
 
Do pkt 2. 
            Przedstawienie porządku posiedzenia. 
Przewodniczący komisji gospodarczej poinformował, że członkowie komisji otrzymali 
porządek posiedzenia  i poprosił o zgłaszanie propozycji zmian do porządku posiedzenia. 
Nie zgłoszono uwag i propozycji zmian w porządku posiedzenia komisji. 
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał porządek posiedzenia według którego komisje 
będą pracować: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-
2026”; 

b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018; 
c) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach 

Pomorskich; 
d) w  sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Mikołajki Pomorskie; 
e) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w 

Mikołajkach Pomorskich; 
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym 
Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie; 

4. Przedstawienie propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2016-2026 i propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 
rok 2016. 

5. Sprawy bieżące, informacje. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 
Do pkt 3. 
 Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:  

a) w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-
2026”; 

 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił o zabranie głosu pracownika ds. inwestycji i 
pozyskiwania środków pozabudżetowych panią Marię Pałkowską- Rybicką. 
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Pani Maria Pałkowska- Rybicka poinformowała, że strategia jest dokumentem, który 
określa kierunki rozwoju gminy i aplikując o środki jest to załącznik niezbędny przy 
niektórych działaniach. 
Radny Wiesław Kot zauważył, że w strategii jest mowa o rozwijającej się agroturystyce oraz 
o dobrych warunkach dla elektrowni wiatrowej. Stwierdził, że są to „dwa pociągi mijające 
się”. 
Pani Marzena Czarnecka pracownik ds. gospodarki przestrzennej wyjaśniła, że strategia jest 
to założenie, które wskazuje, w którą stronę możemy się rozwijać, a także nadmieniła, że 
jedno z drugim się nie wyklucza. 
Radny Wiesław Kot- co mieli państwo na uwadze pisząc „pałac w Stążkach”? 
Pani Maria Pałkowska- Rybicka- jest to obiekt, który mógłby być wykorzystany na cele 
rekreacyjne. Jest to szansa na przyciągnięcie inwestorów i turystów. 
Wójt Gminy  nadmienił, że strategia jest dokumentem, który ma wskazać nam kierunki, nie 
ma nas blokować. Nie może być w niej sztywnych zapisów- dodał. 
Radny Wiesław Kot- co oznacza punkt „brak zgody wśród radnych”? 
Wójt Gminy - jeżeli nie będzie zgody wśród radnych, będzie to zagrożenie dla strategii. 
Członkowie komisji nie wnieśli wi ęcej uwag i pytań do projektu uchwały, w związku z czym 
przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 Komisja społeczna w obecności 6 członków, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-
2018; 

 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o zabranie głosu kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej panią Irenę Sadłos. 
Pani Irena Sadłos wyjaśniła, że projekt uchwały został przedstawiony na 3 lata oraz, że ma on 
na celu pomoc rodzinom, aby dzieci zostały w swoim miejscu zamieszkania. 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.  
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 Komisja społeczna w obecności 6 członków, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

c) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mikołajkach Pomorskich; 

 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o zabranie głosu kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej panią Irenę Sadłos. 
Pani Sadłos poinformowała, że w związku z wejściem w życie programu 500+ należało go 
dopisać do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pojawiły się informacje o 
karcie dużej rodziny. 
Radna Zuzanna Smoter- czy pieniądze już zostały wypłacone? 
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Kierownik GOPS- są pierwsze wypłaty. 
Radny Wiesław Kot- jaka kwota przypada na Gminę Mikołajki Pomorskie? 
Kierownik GOPS- na dzień dzisiejszy program ten przysługuje 508 dzieciom, czyli jest to 
ok.250 tys. na miesiąc. 
Radny Wiesław Kot- wypłaty są w formie gotówkowej, czy w formie talonów? 
Kierownik GOPS- na razie w formie gotówkowej, ale w ustawie jest zapis, że w przypadku 
marnotrawienia pieniędzy przez rodziny wypłaty będą w formie talonów. 
Radni nie wnieśli wi ęcej pytań do projektu uchwały.  
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 Komisja społeczna w obecności 6 członków, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

d) w  sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie; 

 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o zabranie głosu pracownika ds. inwestycji i 
pozyskiwania środków pozabudżetowych panią Marię Pałkowską- Rybicką. 
Pani Pałkowska- Rybicka zakomunikowała, że należało poddać weryfikacji cały plan 
gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument niezbędny jako załącznik do pozyskiwania 
środków na gospodarkę niskoemisyjną. 
Radny Wiesław Kot- czy jest już przyznana pula pieniędzy na naszą gminę? 
Pani Pałkowska- Rybicka- nie ma czegoś takiego. 
Wójt Gminy - nie ma czegoś takiego jak środki dla gminy, czy powiatu, jest to otwarty 
konkurs- dodał. 
Radni nie wnieśli wi ęcej pytań do projektu uchwały.  
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 Komisja społeczna w obecności 6 członków, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

e) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w 
Mikołajkach Pomorskich; 

 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o zabranie głosu pracownika ds. gospodarki 
przestrzennej panią Marzenę Czarnecką. 
Pani Czarnecka wyjaśniła, że w projekcie tym są ujęte dwie działki w Mikołajkach 
Pomorskich przy ulicy ogrodowej. Większa działka dotyczy wydzielenia dla mieszkańca 
kawałka ziemi, gdyż jego dom leży na pograniczu działki, natomiast mniejsza działka dotyczy 
dojazdu do pola. 
Radny Piotr Charkiewicz- do pola nie można wyznaczyć nowego objazdu? 
Pani Czarnecka odpowiedziała, że mieszkańcy są przeciwni sprzedaży tej działki, gdyż 
obawiają się, że będą się tam poruszały ciężkie maszyny. 
Wójt Gminy  zaproponował każdą z działek przegłosować oddzielnie. 
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Przewodniczący komisji gospodarczej poddał pod głosowanie sprzedaż działki nr 422/15 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, przy 1 głosach „za”, 4 „przeciw” i 3 
„wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała sprzedaż wyżej wymienionej działki. 
 Komisja społeczna w obecności 6 członków przy 0 głosami „za”, 2 „przeciw” i 4 
„wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała sprzedaż wyżej wymienionej działki. 
W następnej kolejności przewodniczący komisji gospodarczej poddał pod głosowanie 
sprzedaż działki nr 422/16. 
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków, przy 6 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała sprzedaż wyżej wymienionej działki. 
Komisja społeczna w obecności 6 członków przy 6 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała sprzedaż wyżej wymienionej działki. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie 
geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie; 

 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o zabranie głosu pracownika ds. gospodarki 
przestrzennej panią Marzenę Czarnecką. 
Pani Czarnecka poinformowała, że właściciele działki złożyli ponowny wiosek o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie. 
Radny Antoni Tymicki - co to znaczy rozbudowa instalacji, na czym to ma polegać? 
Pełnomocnik firmy Poskór pan Kamiński zapewnił, że działają zgodnie z prawem oraz, że 
działalność nie jest szkodliwa dla zdrowia. Poprosił o pozytywną opinię i pozwolenie na 
dalsze działania w tym zakresie. 
Przewodniczący komisji gospodarczej dodał, że na poprzedniej komisji przedstawiciele 
Kołozęba byli przeciwni tej firmie. 
Radna Zuzanna Smoter- nadmieniła, że pani sołtys Kołozębia powiedziała, że większość 
mieszkańców jest za pozostawieniem tej firmy. 
Przewodniczący komisji społecznej poinformował, że zdania mieszkańców Sadłuk są 
podzielone. 
Przewodniczący komisji gospodarczej- w jakiej wysokości są podatki dla gminy w związku 
z istnieniem tej firmy na tym terenie? 
Pan Kamiński- odpowiedział, że dziesięciokrotność tego, co płacą teraz. 
Radny Antoni Tymicki  ponownie zapytał, co oznacza punkt rozbudowa instalacji. 
Pan Kamiński wyjaśnił, że polega to na zainstalowaniu pewnych urządzeń, które mają 
umożliwi ć segregację odpadów oraz pokrótce omówił cały proces. 
Radny Mariusz Głowacki- czy można jeszcze zmniejszyć zapach? 
Pan Kamiński- staramy się to robić. 
Radny Wiesław Kot- czy to prawda, że mieli państwo kontrolę ze Starostwa Powiatowego i 
zostali ukarani? 
Pan Kamiński odpowiedział, że nie zostali ukarani. 
Radny Piotr Charkiewicz- czy firma weszła na teren gminy nielegalnie? 
Pan Kamiński- zmieniły się przepisy. 
Pani Marzena Czarnecka wyjaśniła, że według obowiązujących przepisów, aby wyłączyć 
grunty spod produkcji rolnej trzeba mieć zgodę ministra, a o taką zgodę nie może ubiegać się 
właściciel firmy, tylko Urząd Gminy. 
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Do pkt 4. 
 Przedstawienie propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026 i propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki 
Pomorskie na rok 2016. 
Przewodniczący komisji gospodarczej poprosił o zabranie głosu panią Marię Kalinowską- 
Skarbnika Gminy. 
Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą głównie 
wprowadzenia przedsięwzięcia rozbudowy wodociągów na terenie Gminy Mikołajki 
Pomorskie oraz poinformowała, że przedsięwzięcie to zostanie podzielone na trzy etapy. 
Pani Skarbnik poinformowała, że proponuje się zmniejszyć budżet o 9.522 zł i wynika to 
głównie z wprowadzonych zmniejszeń z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej oraz 
opowiedziała zmiany w poszczególnych działach. 
Członkowie komisji nie wnieśli pytań do przedstawionych propozycji zmian. 
 
Do pkt 5. 
 Sprawy bieżące, informacje. 
Radna Zuzanna Smoter zapytała, czy przy ul. Kościuszki można postawić lustro, ponieważ 
zza roku nie widać drogi. 
Wójt Gminy  odpowiedział, że przekaże informacje do zarządu. 
Wójt Gminy  poinformował, że firma Ziemia Polska Sp. z o.o. złożyła wniosek 
przeprowadzenia raportu oddziaływania na przedsięwzięcie dla inwestycji „utylizacja 
odpadów ściekowych z oczyszczalni ścieków”.   
Radny Antoni Tymicki - kiedy rozpocznie się inwestycja na ulicy kościelnej? 
Wójt Gminy - musimy poczekać, aż zostaną rozpatrzone wnioski. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej zaprosił na turniej piłki siatkowej sołectw Gminy 
Mikołajki Pomorskie dnia 30 kwietnia. 
Więcej spraw nie wniesiono. 
 
 
Do pkt 6. 
 Zakończenie posiedzenia. 
 W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane 
przewodniczący komisji gospodarczej o godz. 1455  zamknął wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
             
 
 
                      Przewodniczący                   Przewodniczący                                                                                               
                                                                   Komisji Gospodarczej                Komisji Społecznej 
                                                                    Mariusz Wojtkowiak            Kazimierz Marchlewski 
 
       
  
 

 


