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Protokół Nr XVI/2016 

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w 
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. 

Szreibera 14 
 
Do pkt 1. 
 
 Otwarcie. 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Pani Zuzanna Smoter o godz. 1400 
otworzyła XVI sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego, 
dyrektorów i kierowników  jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy, 
mieszkańców oraz sołtysa z Krasnej Łąki. 
 
Do pkt 2. 
 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący rady Zuzanna Smoter oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał.  
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz 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. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie 

za rok 2015 oraz dyskusja.  
6. Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium wójtowi.  
7.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
     a)  o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za    
          2015 rok, 
    b)  o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
          Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
8.   Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 

b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie 
      z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 
c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy; 
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d) w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy; 
e) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład 

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

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

g) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016. 
9. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. 
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zakończenie sesji. 
 
Sekretarz gminy Janusz Wysocki zaproponował wykreślenie uchwały w punkcie 8  
podpunktu g w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk 
a Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy z uwagi na to, iż radni otrzymali materiały dzień 
przed odbyciem sesji.   
 
Więcej propozycji zmian do porządku obrad sesji nie wniesiono. 
Po przegłosowaniu w obecności 15 radnych, rada jednogłośnie przyjęła propozycję 
wykreślenia w pkt 8 uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Gdańsk a Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej 
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy. 
 
Lista podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Do pkt 4. 
 
        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący rady poinformowała, iż protokół 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 15 radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokół bez 
odczytywania do akceptującej wiadomości. 
 
Do pkt 5. 
 

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki 
Pomorskie za rok 2015 oraz dyskusja.  

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 w 
imieniu wójta przedstawiła skarbnik gminy Maria Kalinowska . 
Sprawozdanie szczegółowo analizowane było na posiedzeniach stałych komisji. 
Radny Wiesław Kot zapytał, czy windykacja należności w stosunku do roku 2014 jest to 
stopa malejąca, czy rosnąca. 
Skarbnik Gminy Maria Kalinowska  odpowiedziała, że zależy to, w których podatkach i 
opłatach. Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne, to zachowuje się na tym samym poziomie, 
natomiast opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi- należności te wzrastają z roku na 
rok, a wynika to z faktu, że mieszkańcy nie płacą, dodała pani skarbnik. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Radni nie wnieśli wi ęcej uwag i pytań do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 
2015. 
 
Do pkt 6. 
 

  Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku komisji rewizyjnej w sprawie  
udzielenia absolutorium wójtowi. 
 Uchwałę komisji rewizyjnej w sprawie wniosku udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015 przedstawił przewodniczący komisji Piotr 
Charkiewicz. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie Panu Kazimierzowi Kuleckiemu 
– Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie absolutorium za 2015 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 7. 

 
     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
     a)    o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za    
 2015 rok, 

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 
kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki 
Pomorskie za 2015 rok odczytała skarbnik gminy Maria Kalinowska . 

Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mikołajki Pomorskie za 2015 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
  b)  o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
      Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
 Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 
czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki 
Pomorskie przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz. 
 Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 
za 2015 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Do pkt 8. 
 
Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2015 rok, 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 
2015 rok i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, ”za” uchwałą głosowało 15 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła 
uchwałę Nr XVI/101/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2015 rok, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, ”za” uchwałą głosowało 15 radnych, 
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła 
uchwałę Nr XVI/102/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki 
Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, stanowiącej załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter w imieniu Rady Gminy Mikołajki Pomorskie 
pogratulowała Wójtowi uzyskanego absolutorium oraz życzyła kolejnych sukcesów. 
Przewodniczący rady zarządziła 5 minut przerwy. 
Po wznowieniu obrad głos zabrał Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie. 
Wójt podziękował za otrzymane absolutorium oraz dodał, że dobre wykonanie budżetu nie 
byłoby możliwe bez dobrej współpracy oraz wsparciu ze strony pracowników, a także 
podziękował pani Skarbnik za prawidłową realizację budżetu. 
 
c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy  
 
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy, został 
przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję.  
Sekretarz gminy wyjaśnił, że od września bieżącego roku w arkuszu organizacyjnym 
Przedszkola Samorządowego został ujęty częściowy etat logopedy zgodnie z Kartą 
Nauczyciela, w związku z czym Rada Gminy musi ustalić pensum na taki rodzaj wakatu, a 
wynosi on 26 godzin. 
Radny Wiesław Kot zapytał, czy jest to pół etatu. 
Sekretarz Gminy odpowiedział, że 5/26. 
Radni nie wnieśli wi ęcej pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XVI/103/2016 w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy, stanowiącą załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
d) w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy został 
przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję. 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz poinformował, że 
dotychczasowy dzierżawca nieruchomości zwrócił się do wójta gminy o przedłużenie umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Mirowice. Wójt może zawrzeć kolejną 
umowę dzierżawy po podjęciu uchwały przez Radę Gminy. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XVI/104/2016 w 
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sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, stanowiącą załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu. 
 
e) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie został przekazany radnym wraz z 
zawiadomieniem na sesję. 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz powiedział, że uchwała 
była już podejmowana przez Radę Gminy, jednakże Wojewoda zarzucił pewne braki, które 
teraz zostały skorygowane. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XVI/105/2016 w 
sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali, stanowiącą załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu 
 

g)  w sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016, 
 
Skarbnik gminy  poinformowała, że zmiany dotyczą wprowadzenia po stronie dochodów i 
wydatków w kwocie 347.863.34 zł oraz przedstawiła zmiany budżetu w poszczególnych 
działach. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionych propozycji zmian w budżecie gminy. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 
2016. 
Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XVI/106/2016 w 
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016, stanowiącej załącznik nr 13  
do niniejszego protokołu. 
         
Do pkt 9. 

 
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. 
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz 

Kulecki. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Radny Kazimierz Marchlewski zapytał czego dotyczyła konferencja w punkcie drugim 
sprawozdania, tj. udział w konferencji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Wójt Gminy  odpowiedział, że odbyły się rozmowy na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz zaprezentowano nową siedzibę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
Radny Piotr Charkiewicz zapytał czego dotyczy dofinansowanie w punkcie czternastym 
sprawozdania, tj. dotacja celowa w wysokości 74 060 zł w ramach projektu 
„Termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich”. 
Wójt gminy  wyjaśnił, że pieniądze te dotyczą już zrealizowanego zadania. 
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Radny Henryk Nowak zapytał o jakiej inwestycji jest mowa w punkcie 4 sprawozdania, tj. 
spotkanie z mieszkańcami w sprawie lokalizacji inwestycji „Ziemia Polska”. 
Wójt gminy  poinformował, że do gminy wpłynął wniosek o przeprowadzenie raportu 
oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przetwarzaniu osadu ściekowego, w 
związku z tym należało wszcząć procedurę w tej sprawie. 
Radny Mariusz Wojtkowiak  odniósł się do punktu dwunastego sprawozdania, tj. 
zakończono naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie 
oraz nadmienił, iż ma nadzieję, że inwestycja ta nie została jeszcze zakończona. 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz odpowiedział, że jest to 
informacja międzysesyjna i nie dotyczy to wniosku ze wspólnego posiedzenia komisji. 
Radni nie wnieśli wi ęcej pytań i uwag do sprawozdania wójta. 
 
Do pkt 10. 
 
 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań.   
 
Do pkt 11. 
 
 Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Gminy Zuzanna Smoter zadała pytanie odnoście lustra przy 
skrzyżowaniu w Mikołajkach Pomorskich. 
Wójt Gminy  odpowiedział, że celowo nie poruszał tego tematu w rozmowie z marszałkiem 
Świrskim, ponieważ uzgadniał z nim przebudowę skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich. 
oraz korzystając z okazji, iż jest przy głosie przedstawił informację Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich z realizacji programu 500+. Wg stanu na 
dzień 15.06.2016 r. GOPS przyjął łącznie 309 wniosków, na terenie gminy jest 1583 dzieci 
uprawnionych do świadczenia, a ilość świadczeń wychowawczych wypłaconych w tym 
okresie, to 1036. Kwota wydatkowana na realizację powyższego zadania, to 516.636 zł. 
Radny Antoni Tymicki - co z dzierżawą stawu w Mikołajkach Pomorskich? 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz- nie mam żadnej 
informacji na ten temat. 
Radny Wiesław Kot odniósł się do zmian w budżecie gminy w dziale rolnictwo i łowiectwo. 
Zapytał, czy błędem jest zapis Pierzchowice- Namirowo. 
Skarbnik gminy  odpowiedziała, że tak, poprawny zapis powinien brzmieć Wilczewo- 
Namirowo oraz, że wspominała o tym na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radna Katarzyna Grochowska  zapytała, kiedy będą progi zwalniające na drodze w 
Stążkach. 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz odpowiedział, że 
zadanie to, jest w jednym dziale z dwoma innymi i gdy zakończą tamte inwestycje, to 
przystąpią do realizacji progów zwalniających w Stążkach.   
Radna Katarzyna Grochowska- czy może się zdarzyć, że nie starczy funduszu na realizację 
tej inwestycji? 
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz- może tak się zdarzyć. 
Sołtys Krasnej Łąki  zapytał, czy gmina nie może wpłynąć na starostwo o wycinkę drzew w 
Balewie. Dodał, że stwarzają one zagrożenie. 
Wójt gminy  odpowiedział, że wycięcie drzewa przy drodze publicznej nie jest takie proste, 
ponieważ są one objęte ochroną. Możemy jedynie wystąpić z wnioskiem do starostwa- dodał 
wójt. 
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Radny Wiesław Kot zwrócił się do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach 
Pomorskich odnośnie święta dnia dziecka obchodzonego w Mikołajkach Pomorskich oraz 
podkreślił, że opinia mieszkańców była negatywna. 
Dyrektor GOK-u  odpowiedział, że firma, która miała obsługiwać tą imprezę w postaci 
wesołego miasteczka nie przyjechała oraz, że w inny sposób starali się ratować tą imprezę, 
fundując między innymi darmowe lody, a także poprzez zwiększenie ilości zabaw 
prowadzonych przez animatorów. 
 
Więcej wniosków i informacji nie wniesiono. 
 
Do pkt 12. 
 
    Zakończenie sesji. 
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o 
godz. 1515 zamknęła XVI sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
 
 
 
         PRZEWODNICZĄCY 
                  Rady Gminy 
              Zuzanna Smoter 

     
  


