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Protokół Nr XV/2016 
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 29 kwietnia 2016 roku w 

sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Szreibera 14  w Mikołajkach 
Pomorskich 

 
 
Do pkt 1. 
 Otwarcie. 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1400 
otworzyła XV sesję Rady Gminy.  
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta Pana Kazimierza Kuleckiego, 
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów  
oraz  mieszkańców.  
Przewodniczący Rady przywitała gościa przybyłego na sesję Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego pana Józefa Sarnowskiego. 
 
Listę zaproszonych gości zawiera załącznik nr 2 do protokołu.  
 
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. (Nieobecni 
radni: Bogdan Mularczyk i Piotr Charkiewicz). 
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie 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; 
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; 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 
lata 2016-2026; 

h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok; 
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6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
7.   Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
8.   Wolne wnioski i informacje. 
9.   Zakończenie sesji. 
 
Zgłoszono następujące propozycje zmian w porządku obrad sesji. 
Sekretarz gminy Janusz Wysocki zaproponował w punkcie 5e podział projektu uchwały na 
dwa odrębne projekty dla poszczególnych działek. 
Wobec powyższego Rada pracować będzie według porządku z uwzględnieniem zmiany. 
Lista podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 4. 
       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 Przewodniczący rady poinformowała, iż protokół 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 13 
radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokół bez odczytywania do akceptującej wiadomości. 
 
Do pkt 5. 
Podjęcie uchwał: 

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

 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie 
na lata 2016-2026” został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Gminy Pana Janusza 
Wysockiego. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że dokument ten jest ważny, ponieważ w niektórych projektach, 
na które składane są wnioski o dofinansowanie jest on dokumentem wymaganym. Staraliśmy 
się w strategii zawrzeć wszystkie możliwe elementy, na które moglibyśmy pozyskiwać 
środki- dodał Sekretarz.  
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych  i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę 
Nr XV/94/2016 sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 
2016-2026”, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

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

2018 
 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2016-2018 został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję.  
Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej panią Irenę Sadłos. 
Pani Irena Sadłos poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy pomocy rodzinom 
przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji oraz, że gmina ma zapewnić 
wsparcie rodzinom poprzez organizację systemu i wyposażenie w odpowiednie narzędzia, aby 
dzieci zostawały w domu w środowisku rodzinnym.  
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Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę 
Nr XV/95/2016 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-
2018, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

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

 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mikołajkach Pomorskich został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na 
sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej panią Irenę Sadłos. 
Pani Irena Sadłos  powiedziała, że w związku z programem tzw. 500+, który wszedł do 
realizacji nastąpiła konieczność dokonania zapisu w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o tym programie, a także pojawił się zapis o karcie dużej rodziny. 
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę 
Nr XV/96/2016 sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mikołajkach Pomorskich, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

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

 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki 
niskoemisyjnej został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu kierownika referatu gospodarczo- 
komunalnego pana Jacka Karpowicza. 
Pan Jacek Karpowicz wyjaśnił, że Gmina Mikołajki Pomorskie przystąpiła do opracowania 
planu gospodarki niskoemisyjnej oraz stworzenia gminie baz danych, pozwalających na 
inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gminy, a także 
informowanie i promocję zapisów wynikających z tych planów. 
Radny Wiesław Kot zapytał w jakim czasie od uchwalenia projektu program ten wejdzie w 
życie. 
Pan Karpowicz odpowiedział, że na podstawie tego programu gmina będzie mogła 
realizować różne projekty w zależności kiedy dostanie dofinansowanie. 
Radny Wiesław Kot- myślałem o gospodarstwach indywidualnych. 
Pan Karpowicz- gmina nie może wykładać pieniędzy dla prywatnych mieszkańców. 
Mieszkańcy mogą indywidualnie starać się o pozyskanie środków. 
Radny Wiesław Kot- od wejścia w życie uchwały będzie można składać wnioski? 
Wójt Gminy - osoby prywatne mogą składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego lub do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale na razie trudno jest mówić o jakichś 
terminach. 
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Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego  Józef Sarnowski dodał, że 
zachęca ludzi do sięgania po różnego rodzaju dofinansowania oraz stwierdził, że po wejściu 
w życie uchwały łatwiej będzie sięgać po te fundusze. 
Wójt  nadmienił, że plan jest potrzebny, aby gmina i mieszkańcy mogli aplikować o środki. 
Radni nie wnieśli wi ęcej uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę 
Nr XV/97/2016 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki 
niskoemisyjnej, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

e) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 
Mikołajkach Pomorskich (działka 422/15); 

 
 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
położonej w Mikołajkach Pomorskich został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na 
sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie poprosiła o zabranie głosu kierownika 
referatu gospodarczo- komunalnego pana Jacka Karpowicza. 
Pan Jacek Karpowicz zakomunikował, że projekt uchwały dotyczy dostępu do pola jednego 
z mieszkańców oraz, że otrzymał negatywną opinię Komisji Społecznej i Gospodarczej. 
Radny Mariusz Wojtkowiak  powiedział, że chciałby wysłuchać stanowiska mieszkańców. 
Mieszkanka- jeśli będzie zgoda na budowę tej farmy, to gmina wystawi tą zabudowę? 
Wójt-  nie ma potrzeby, aby sprzedawać drogę . Jeżeli miałoby, to zablokować powstanie tej 
farmy, to moglibyśmy nie sprzedawać, a dzierżawić drogę tej firmie. 
Mieszkaniec- ta droga jest drogą wewnętrzną i nie powinno się robić dostępu dla pojazdów 
nieprzeznaczonych do jazdy po tej jezdni. 
Pan Jacek Karpowicz- droga na ulicy Ogrodowej jest drogą publiczną. 
Radni nie wnieśli wi ęcej uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisje społeczna i gospodarcza negatywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 0 radnych, 
„przeciw” głosowało 11 radnych i „wstrzymało się od głosu” 2 radnych, rada nie podjęła 
uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 
Mikołajkach Pomorskich (działka 422/15), której projekt stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 

f) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 
Mikołajkach Pomorskich (działka 422/16); 

 
 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
położonej w Mikołajkach Pomorskich został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na 
sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie poprosiła o zabranie głosu kierownika 
referatu gospodarczo- komunalnego pana Jacka Karpowicza. 
Pan Jacek Karpowicz poinformował, że do wójta gminy wpłynął wniosek na wykup działki 
o powierzchni 195m2, który dotyczy polepszenia warunków mieszkalnych. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych  i „wstrzymało się od głosu” 1 radny, rada podjęła uchwałę Nr 
XV/98/2016 sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 
Mikołajkach Pomorskich (działka 422/16), która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 

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

 
 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
położonej w Mikołajkach Pomorskich został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na 
sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie poprosiła o zabranie głosu kierownika 
referatu gospodarczo- komunalnego pana Jacka Karpowicza. 
Pan Jacek Karpowicz powiedział, że do wójta gminy wpłynął wniosek firmy Poskór w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
firma ta chce wyłączyć spod produkcji rolnej część gruntów, dodał pan kierownik. 
Radny Mariusz Wojtkowiak- chciałbym poznać opinię sołectwa Kołoząb w tej sprawie. 
Pani Sołtys miejscowości Kołoząb wręczyła Przewodniczącemu Rady Gminy listę osób, 
którzy są „za” i „przeciw” firmy działającej na ich terenie oraz poinformowała, że 
zdecydowana większość mieszkańców jest za tym, aby ta firma została. 
Radny Mariusz Wojtkowiak - chciałabym również poznać stanowisko sołectwa Sadłuki. 
Radny Kazimierz Marchlewski zakomunikował, że mieszkańcy Sadłuk są przeciwni tej 
firmy. 
Przedstawiciel firmy Poskór pan Kamiński poprosił radę o pozytywne rozpatrzenie 
projektu uchwały oraz dodał, że działają zgodnie z prawem, są również w stanie zmniejszyć 
emisję odoru, ponosząc tym samym większe koszty finansowe. 
Radny Wiesław Kot odniósł się do wypowiedzi pana Kamińskiego, że w przypadku 
rozszerzenia działalności wzrośnie transport, o którym przedstawiciel firmy nie wspomniał 
oraz nadmienił, że zapewniano, iż firma ta nie była karana po kontroli Starostwa i poprosił o 
wypowiedź na ten temat Pana Wojciecha Zielonkę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Pan Zielonka- firmie Poskór została wydana decyzja stwierdzająca, że grunty które zajmują 
zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy i firma ta poniesie koszty z 
samowolnym wyłączeniem gruntów. 
Radni nie wnieśli wi ęcej uwag i pytań do projektu uchwały. 
Komisje społeczna i gospodarcza negatywnie  zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosował 1 radny, „przeciw” 
głosowało 6 radnych i „wstrzymało się od głosu” 6 radnych, rada nie podjęła uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina 
Mikołajki Pomorskie, której projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki 
Pomorskie na lata 2016-2026; 

 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy panią 
Marię Kalinowską. 
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Skarbnik Gminy  poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają 
przede wszystkim z wprowadzenia przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy wodociągu na 
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz omówiła zmiany w poszczególnym działach. 
Członek komisji rewizyjnej Henryk Nowak poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania w obecności 13 
radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowało 0 radnych i „wstrzymało 
się od głosu” 0 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XV/99/2016 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026, która 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

i) W sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016; 
 
 Propozycje zmian w budżecie gminy na rok 2016 przedstawiła skarbnik gminy Pani 
Maria Kalinowska. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionych propozycji zmian budżetu gminy. 
Członek komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 
wyżej wymieniony projekt uchwały. 
Opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XV/100/2016 w 
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016, stanowiącą załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 6. 
 Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
Sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz Kulecki. 
Informacja z działalności stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Radny Wiesław Kot poprosił wójta o kilka słów na temat udziału w forum wodociągowym. 
Wójt Gminy  wyjaśnił, że forum to ma na celu przybliżenie nowych możliwości i technologii. 
Radni nie wnieśli wi ęcej pytań i uwag do sprawozdania wójta. 
 
Do pkt 7. 
 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytała, czy coś zostało zrobione w związku z interpelacją 
radnego Wiesława Kota dotyczącą zejścia na drugi peron. 
Wójt Gminy  odpowiedział, że został złożony monit w tej sprawie do PKP. 
Radny Wiesław Kot wyraził pogląd na temat przystanków autobusowych w Mikołajkach 
Pomorskich, mówiąc że są one nieestetyczne. 
Pan Jacek Karpowicz odpowiedział, że przystanki te są ciągle niszczone, ale są też stale 
remontowane. 
Radny Wiesław Kot poprosił, aby gmina zajęła stanowisko w sprawie ścieków, które płyną 
do rowu w miejscowości Pierzchowice oraz o tym, że jest zapchany przepust, a także o 
zajęcie stanowiska w sprawie drogi powiatowej z Pierzchowic w kierunku Trzciana, która 
podczas ulew jest w bardzo złym stanie- dodał radny. 
Wójt Gminy  odpowiedział, że wykonawca nie doprowadził do należytego stanu tej drogi 
oraz dodał, że wielokrotnie Gmina zwracała się do Powiatu w tej sprawie, a także 
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poinformował, że Powiat od dwóch lat nie zawiera z Gminą Mikołajki Pomorskie 
porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych. 
Pan Karpowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Wiesława Kota odnośnie kanalizacji w 
Pierzchowicach. Powiedział, że w tej chwili trwa kontrola kanalizacji we wsi Krasna Łąka i 
gdy kontrola ta się zakończy, to przystąpią do kontroli kanalizacji w Pierzchowicach. 
Pan Józef Sarnowski nadmienił, iż porozmawia z zarządem marszałkowskim na temat ronda 
w Mikołajkach Pomorskich oraz powiedział, że rozmawiał ze starostą o polepszenie 
współpracy Starostwa z gminami wchodzącymi w skład powiatu oraz pochwalił Radę Gminy 
Mikołajki Pomorskie. 
Sołtys Krasnej Łąki  zapytał co z drogą Górki- Stary Targ. 
Pan Sarnowski wyjaśnił, że złożył dwie interpelacje w tej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za miłe słowa pod adresem Rady Gminy. 
Wójt Gminy  poinformował, że odbył się przetarg na drogi powiatowe. Kwota po przetargu 
była o 1/3 niższa niż zakładano. 
Pan Kamiński- zapewnił, że będzie próbował nadal przekonywać Radę, iż ich firma jest 
potrzebna na tym terenie. 
Pan Zielonka wypowiedział się na temat współpracy Starostwa z gminami. Wyjaśnił, że 
porozumień tych już się nie zawiera z gminami oraz odpowiedział na wcześniejsze pytanie 
sołtysa z Cierpiąt w kwestii dotyczącej ograniczenia mocy silników używanych do jednostek 
pływających na terenie jeziora Balewskiego. Wyjaśnił, że w sprawie tej jest uchwała 
ograniczająca moc silnika do 40 KM. 
Do pkt 8. 
 Wolne wnioski i informacje. 
Kierownik GOPS-u zaprezentowała ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok. 
Wyjaśniła, że znajdują się tam informacje zawarte o osobach korzystających z pomocy 
społecznej, świadczeniach, kosztach, programach i kadry pracowniczej. 
Wójt  wyraził pogląd na temat stanowiska zarządu powiatu odnośnie dróg. Starostwo powinno 
sprzątać drogi i chodniki powiatowe- stwierdził wójt gminy. 
Dyrektor GOK-u  podziękował sponsorom akcji charytatywnej , która odbyła się dnia 
03.04.2016 roku m.in. panu wójtowi oraz przewodniczącej Rady Gminy za zakup cegiełek 
sponsorskich. 
 
Do pkt 9. 
 Zakończenie posiedzenia. 
W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy 
o godz. 1530 zamknęła XV sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
 
 
              PRZEWODNICZĄCY 
                       Rady Gminy 
                     Zuzanna Smoter 
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