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Protokół Nr XVII/2016 

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 12 sierpnia 2016 roku w 
sali Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, 

zwołanej na wniosek Wójta Gminy 
 
 
 
Do pkt 1. 
 
 
 Otwarcie. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Pani Zuzanna Smoter o godz. 900 
otworzyła XVII sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego,  Panią 
Kierownik GOPS , Kierownika Referatu Gospodarczo-Komunalnego, Panią Skarbnik i Pana 
Sekretarza. 
 
 
Do pkt 2. 
 
 
 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Przewodniczący rady Zuzanna Smoter oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. 
nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 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. Podjęcie uchwały: 

a) w sprawie zawarcia porozumienia na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą: 
     „Przebudowa drogi w leśnictwie Mikołajki Pomorskie, położonej na działkach nr 84/1,   
     91/1, 190, należących do Nadleśnictwa oraz drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1  
     należącej do gminy Mikołajki Pomorskie”. 

 
5. Zakończenie sesji. 
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Do pkt 4. 
 
Podjęcie uchwały: 
 

a) w sprawie zawarcia porozumienia na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą: 
     „Przebudowa drogi w leśnictwie Mikołajki Pomorskie, położonej na działkach nr  
     84/1,   91/1, 190, należących do Nadleśnictwa oraz drogi przebiegającej przez działkę  
    nr 78/1  należącej do gminy Mikołajki Pomorskie”. 

 
Projekt uchwały został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję pocztą e-mail 

i w wersji papierowej. 
 

Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poprosiła Pana Wójta – Kazimierza 
Kuleckiego o przedstawienie sprawy. 
 

 Wójt Gminy  poinformował, że zwróciło się do nas Nadleśnictwo Kwidzyn w sprawie 
budowy drogi  biegnącej od ul. Akacjowej do  tzw. obwodnicy leśnej, łączącej drogę w 
kierunku Dzierzgonia i Prabut. 

Wcześniej rozmawialiśmy z Państwem o budowie ul. Akacjowej i prosiliśmy o wsparcie 
finansowe Nadleśnictwo. Nadleśniczy stwierdził, że jako Nadleśnictwo nie będą 
partycypować w kosztach, ponieważ za kilka lat mieszkańcy zapomną  o sprawie , będą się 
skarżyć, że samochody Nadleśnictwa niszczą drogę w związku z czym Nadleśnictwo  
wybuduje swoją drogę.  

Rzeczywiście już podjęli pewne działania w tym kierunku, teren został odkrzaczony.  
Chcą wybudować drogę od obwodnicy leśnej do ul. Akacjowej z pętlą w lesie (gdzie 

mieszkali Państwo Weretyccy).  W miejsce tej pętli będzie zwożone drewno z wycinki i z 
tego miejsca będzie ono wywożone  w stronę obwodnicy leśnej a nie ul. Akacjowej.  

Tak się składa, że jedna z działek przez którą ta droga przechodzi jest własnością gminy. 
Nadleśniczy zwrócił się z prośbą abyśmy wyrazili zgodę na współpracę i partycypowanie w 
kosztach, z tego względu, że oni stają do konkursu w budowie tej drogi i dostaną więcej 
punktów jeżeli będą mieli partnera, tym bardziej jeżeli będzie to samorząd.  

Wstępnie ustaliliśmy, że byłaby to kwota do 15 tyś. złotych. Gdyby im się udało 
inwestycja ruszyłaby w przyszłym roku. Stąd propozycja zwołania nadzwyczajnej sesji 
ponieważ w najbliższych dniach muszą złożyć wnioski.  
Muszę nadmienić, że w lesie przy tej drodze  są dwa zamieszkałe domy. 

 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący rady  poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XVII/107/2016 w 
sprawie zawarcia porozumienia. 
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Do pkt 5. 
 
 
 
    Zakończenie sesji. 
 
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji  zwołanej na wniosek Wójta został 
zrealizowany, przewodniczący rady o godz. 9,15 zamknęła XVII sesję Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie. 
 
 
 
 
 
Protokółowała  Barbara Warjas 
 
 
 

          
 
 

                                                                           PRZEWODNICZĄCY 
                                                                         Rady Gminy 

                                                                            Zuzanna Smoter 


