
 1

 
Protokół Nr 12/2016 

 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki 
Pomorskie z dnia 21 czerwca 2016 roku. 

 
Do pkt 1. 
 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

Wspólne posiedzenie komisji o godz. 1300 otworzył i prowadził  Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej Mariusz Wojtkowiak.  Przewodniczący  przywitał wójta gminy pana 
Kazimierza Kuleckiego, sekretarza gminy pana Janusza Wysockiego, panią skarbnik Marię 
Kalinowską, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy i 
mieszkańców gminy oraz sołtysa. 
Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) 
obecnych 8 członków komisji gospodarczej na stan 8 i 7 członków komisji społecznej na stan 
7. 
 
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 posiedzenia. 
3. Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z wykonania 

budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015. 
4. Dyskusja na temat sprawozdania. 
5. Analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie gminy. 
6. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:  

a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy; 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy; 
c) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie; 
d) w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a 

Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej wysortowanej z 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy. 

7. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016. 
8. Sprawy bieżące, informacje. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

 
Do pkt 3. 
 Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej poprosił o zabranie głosu Marię Kalinowską- 
skarbnika gminy. 
Pani Skarbnik poinformowała, że dochody gminy zostały wykonane w wysokości 
14.395.641,95 zł, co stanowi 97,75% planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie 
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14.834.347,68 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 
11.925.114,56 zł tj. 93,2% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.909.233,12 zł 
tj. 97,3% planu. 
Budżet za rok 2015 zamknął się w deficytem w wysokości 438.705,73 zł. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 
inwestycyjnych wyniosły 1.506.710 zł, co stanowi 10,47% w stosunku do dochodów 
wykonanych za rok 2015. 
Skarbnik gminy poinformowała, że sprawozdanie roczne za rok 2015 zawiera informacje o 
stanie mienia komunalnego, informacje dotyczące wydatków powierzonych na realizację 
programów z udziałem środków unijnych, wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć, 
które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Do pkt 4.  
 Dyskusja na temat sprawozdania. 
 
Radny Wiesław Kot zauważył, że w ofertach przetargowych są inne kwoty w porównaniu ze 
sprawozdaniem rocznym, w którym są kwoty wyższe. 
Skarbnik gminy odpowiedziała, że sprawozdanie zawiera wszystkie opłaty tj. opłata za 
inspektora nadzoru, dokumentację- wszystkie wydatki, które zostały poniesione w związku z 
daną inwestycją a w ofercie przetargowej jest tylko kwota wykonawcy. 
Radny Wiesław Kot- inwestycja, która odbyła się przy budowie drogi Spacerowej budzi 
kontrowersje wśród mieszkańców. Czy droga ta nie mogła powstać w późniejszym terminie?-
zapytał oraz wręczył zdjęcie otrzymane od jednego z mieszkańców miejscowości Mikołajki 
Pomorskie, które przedstawia wygląd drogi po opadach deszczu. 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego odpowiedział, że zrealizowano tę 
inwestycję na wniosek mieszkańców oraz dodał, że jeśli pojawią się usterki po stronie 
wykonawcy, to jest on zobowiązany do ich usunięcia. 
Radny Wiesław Kot stwierdził, że w niektórych miejscach droga jest wąska. 
Wójt odpowiedział, że droga została poszerzona w miejscach, w których było to możliwe. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obiecała nam też przekazanie części 
swoich gruntów w celu jej poszerzenia. 
Radny Wiesław Kot- czy nie warto było poczekać, następnie zrobić pełną dokumentację z 
poszerzoną już drogę i w następnej kolejności ją wykonać? 
Wójt gminy odpowiedział, że inwestycja odbyła się na prośbę mieszkańców oraz dodał, że 
drogę tą będzie można poszerzyć w późniejszym czasie. 
 
Więcej pytań nie wniesiono. 
 
Do pkt 5. 
 Analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie gminy. 
 
Pracownik ds. zamówień publicznych pani Brygida Podlaska poinformowała, że gmina jest 
zarządcą dróg gminnych i ponosi wydatki na ich utrzymanie. Na terenie gminy Mikołajki 
Pomorskie znajduje się 39,27 km dróg gminnych. 
W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano za zakup materiałów i wyposażenia  kwotę 
3.035, 32 zł, natomiast na usługi remontowe wydatkowano kwotę 7.587,90 zł. Na 2016 rok są 
zaplanowane 3 inwestycje- podsumowała pani Podlaska. 
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Radny Antoni Tymicki zapytał dlaczego na trasie drogi powiatowej jadąc w kierunku 
Mikołajek Pomorskich przez miejscowości Mirowice i Dąbrówka Pruska nie są obkaszane w 
pełni pobocza. 
Pani Brygida Podlaska odpowiedziała, że wielokrotnie informowali starostwo o obowiązku 
obkaszania poboczy oraz otrzymała informację, że Starostwo Powiatowe od 15 czerwca 2016 
roku przystąpiło do realizacji tego obowiązku. 
Wójt gminy nadmienił, że droga o którą pytał radny Antoni Tymicki dziś już została 
obkoszona. 
Radny Antoni Tymicki- kiedy rozpocznie się realizacja drogi Mirowice- Dąbrówka Pruska? 
Wójt gminy- otrzymaliśmy informację, że firma przystąpiła już do realizacji tej inwestycji. 
Radny Wiesław Kot- kiedy rozpocznie się przebudowa ul. Kościelnej, Akacjowej i 
Piaskowej? 
Wójt gminy odpowiedział, iż nie są w stanie określić daty. 
Radny Andrzej Solecki stwierdził, że droga w  miejscowości Krastudy również nie jest 
obkoszona. 
Wójt gminy odpowiedział, że ponownie przekaże informację Starostwu oraz korzystając z 
okazji, że jest przy głosie odczytał odpowiedź Marszałka na interpelację radnego sejmiku 
pana Józefa Sarnowskiego w sprawie przebudowy centrum Mikołajek Pomorskich, z której 
wynikało, że nie ma określonego realnego terminu realizacji przebudowy skrzyżowania w 
centrum Mikołajek Pomorskich. 
Radny Henryk Nowak- kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na chodniku przy 
ulicy powiatowej? 
Wójt gminy- powiat, jednakże to my utrzymujemy czystość na tych chodnikach, ponieważ 
robimy to dla mieszkańców, a będąc gminą nie możemy wystawić powiatowi faktury za te 
usługi. 
Radny Mariusz Czarnecki zwrócił się z pytaniem odnośnie drogi Namirowo – Wilczewo, na 
którą otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 96 tys. zł, zapytał jaki jest to procent całości 
inwestycji. 
Pani Brygida Podlaska odpowiedziała, że jeszcze nie potrafi tego ocenić.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Mariusz Wojtkowiak zapytał, czy można by 
podsypać czymś podjazd od plaży w kierunku płyt włącznie przy plaży w Stążkach. 
Przewodniczący Komisji Społecznej Kazimierz Marchlewski stwierdził, że również droga 
Pierzchowice- Trzciano jest w złym stanie. 
Pani Brygida Podlaska odparła, że wyśle raz jeszcze pismo do Starostwa. 
 
Radni nie wnieśli więcej pytań. 
 
Do pkt 6. 
 Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy; 

 
Sekretarz gminy wyjaśnił, że w związku z ujęciem logopedy w arkuszu organizacyjnym 
przedszkola Rada Gminy powinna określić pensum dla tego typu zajęć w wysokości 26 
godzin. 
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. 
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 Komisja społeczna w obecności 7 członków, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy; 
 
Pracownik do spraw gospodarki przestrzennej Marzena Czarnecka powiedziała, że 
rolnik zwrócił się z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, która wymaga zgody 
Rady Gminy oraz nadmieniła, że są to nieruchomości znajdujące się w miejscowości 
Mirowice. 
Radny Henryk Nowak zapytał, czy nie lepiej byłoby sprzedać tą ziemię? 
Pani Czarnecka odpowiedziała, że rolnik o to nie wnioskował. 
Radni nie wnieśli więcej 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 7 członków, 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

c) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie; 

 
Pracownik do spraw gospodarki przestrzennej Marzena Czarnecka wyjaśniła, że 
wojewoda zarzucił pewne braki w uchwale, które teraz zostały skorygowane oraz przeczytała 
na czym polega zmiana. 
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 7 członków, 7 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

d) w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a 
Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej wysortowanej z 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy; 

 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz stwierdził, że gmina 
jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości na terenie swojej gminy a porozumienie to jest 
potrzebne dla miasta Gdańsk w celu otrzymania dofinansowania. 
Pracownik do spraw ochrony środowiska pani Anna Kuśmierczyk przedstawiła czego 
dotyczą załączniki do porozumienia. 
Radny Wiesław Kot- czy cena śmieci ulegnie zwiększeniu? 
Pani Kuśmierczyk- możemy płacić kary. 
Wójt gminy dodał, że gmina może ponieść znaczne konsekwencje w przypadku niespełnienia 
wymogów określonych w ustawie. 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego dodał, że w każdej chwili można wycofać 
się z tego porozumienia. 
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Radny Piotr Charkiewicz- czy jest różnica między porozumieniem a umową? 
Sekretarz gminy wyjaśnił, że umowa jest wyższym aktem od porozumienia, z porozumienia 
jest się łatwiej wycofać- dodał. 
Radni nie wnieśli więcej 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 2 głosach „za”, 0 „przeciw” i 6 
„wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 Komisja społeczna w obecności 7 członków, 1 głosem „za”, 0 „przeciw” i 6 
„wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do pkt 7. 
 Przedstawienie propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016. 
 
Skarbnik gminy Maria Kalinowska wyjaśniła, że dokonano zwiększenia dochodów i 
wydatków Gminy na rok 2016 w kwocie 347.863,34 zł, w tym zwiększenia dochodów i 
wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie w kwocie 4.400 zł. 
Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 
331.865,34 zł oraz przedstawiła te zmiany w poszczególnych działach. 
Radni nie wnieśli pytań dotyczących zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016. 
 
Do pkt 8. 
 Sprawy bieżące, informacje. 
 
Radny Wiesław Kot wyraził zaniepokojenie w stosunku do niektórych działek znajdujących 
się na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, podkreślił, że są one zaniedbane oraz poprosił, aby 
gmina podjęła interwencję w tej sprawie. 
Pan Karpowicz wytłumaczył, że w gminie obowiązuje regulamin utrzymania czystości i 
porządku, a także poprosił o zgłaszanie takich miejsc pani Annie Kuśmierczyk, a właściciele 
będą ponosić konsekwencje. 
Radny Wiesław Kot zapytał, czy powstanie parking dla samochodów osobowych przy 
cmentarzu w Mikołajkach Pomorskich. 
Wójt gminy odpowiedział, że parking jest trochę dalej i rozmawiał w tej sprawie ze starostą, 
nadmienił że sprawa ta nie jest jeszcze zamknięta. 
Radny Wiesław Kot poinformował, że jeden z mieszkańców zgłosił, że samochody 
ciężarowe szybko poruszają się na drodze wojewódzkiej, z prośbą aby policja zwróciła 
większą uwagę oraz zwróci się do kierownika referatu gospodarczo- komunalnego, że brak 
jest kosza na makulaturę. 
Pan Karpowicz odparł, że nie dysponują działką przy ulicy Gdakowskiej, na której taki kosz 
mógłby się znajdować. 
Radny Wiesław Kot powiedział, że są problemy z segregacją śmieci, mieszkańcy z innych 
miejscowości przywożą je do Mikołajek Pomorskich i kosze te zapełniają się, podsumował 
radny. 
Pan Karpowicz odpowiedział, że nie mają wpływu na zachowania mieszkańców. 
Wójt gminy dodał, że zastanawia się nad odbieraniem śmieci od mieszkańców bezpośrednio 
z domu. 
Radna Agnieszka Pilarczyk zapytała kto odpowiada za stan techniczny wiaduktu w 
Cieszymowie oraz podkreśliła, że stwarza on zagrożenie. 
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Pan Karpowicz zapewnił, że zapozna się z jego stanem technicznym. 
Radna Zuzanna Smoter zwróciła się do Wójta Gminy z zapytaniem odnośnie lustra, o które 
wnioskowała na poprzednim posiedzeniu komisji. 
Wójt gminy odpowiedział, że zostało złożone pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej 
sprawie. 
Przewodniczący komisji gospodarczej poinformował, że w podsumowaniu sportowym 
klasyfikacji współzawodnictwa zespołu szkół szkoła podstawowa zajęła czwarte miejsce, 
natomiast gimnazjum miejsce pierwsze oraz podziękował wójtowi i sekretarzowi gminy za 
sfinansowanie i pomoc, a także pani dyrektor Zespołu Szkół za pomoc organizacyjną. 
Kolejną sprawą jaką wniósł radny była ochrona Orlika znajdującego się na terenie Zespołu 
Szkół w Mikołajkach Pomorskich, radny poinformował, że jest on dewastowany i poprosił o 
zastanowienie się nad zamykaniem go, gdy nie są prowadzone zajęcia sportowe. 
Wójt Gminy odpowiedział, że wyszli z założenia, iż nie będą go zamykać, ponieważ wtedy 
byłby niszczony w wyższym stopniu. 
Radny Piotr Charkiewicz zaproponował, aby zastanowić się nad zamontowaniem kamery w 
tym miejscu. 
Radni nie wnieśli więcej spraw. 
 
 
Do pkt 9. 
 Zakończenie posiedzenia. 
 W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane 
przewodniczący komisji gospodarczej o godz. 1440  zamknął wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
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