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Protokół Nr 1/2014
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki
Pomorskie z dnia 10 grudnia 2014 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,
pana wójta, panią Marię Kiełb-Stańczuk Prezesa Przedsiębiorstwa ProjektowoRealizacyjnego „DOM” S. z o.o., pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
organizacyjnych.
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. Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli wójt, sekretarz i skarbnik
gminy.
Do pkt 2.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przewodniczący komisji gospodarczej przedstawił, zaproponowany wcześniej członkom
komisji, porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na
2015 rok,
b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy
Mikołajki Pomorskie,
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie
Mikołajki Pomorskie,
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb
realizacji farmy wiatrowej,
e) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołajkach Pomorskich.
4. Przedstawienie przez skarbnika gminy projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020,
b) w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
2015 rok.
5. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu na rok
2015.
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6. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 –2020 i projektu budżetu na 2015 rok.
7. Sprawy bieżące, informacje.
8. Zakończenie posiedzenia.
Do porządku obrad wniesiono następujące propozycje zmian:
Wójt Kazimierz Kulecki zaproponował, aby w związku z przybyciem na posiedzenie Pani z
biura projektowego zamienić w punkcie 3 kolejność podpunktów. Podpunkt c i d przenieść na
początek jako podpunkty a i b.
Więcej propozycji zmian do proponowanego porządku posiedzenia nie wniesiono.
Po przegłosowaniu członkowie komisji jednogłośnie przyjęli propozycję wójta dotyczącą
zamiany kolejności podpunktów.
Wobec powyższego, stwierdził prowadzący posiedzenie, komisje pracować będą według
następującego porządku:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie
Mikołajki Pomorskie,
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla
potrzeb realizacji farmy wiatrowej,
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki
Pomorskie na 2015 rok,
d) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy
Mikołajki Pomorskie,
e) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.
4. Przedstawienie przez skarbnika gminy projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020,
b) w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
2015 rok.
1. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu na
rok 2015.
2. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 –2020 i projektu budżetu na 2015 rok.
3. Sprawy bieżące, informacje.
4. Zakończenie posiedzenia.
Do pkt 3.
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
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a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie
Mikołajki Pomorskie,
Prowadzący obrady poprosił panią Marię Kiełb-Stańczuk z biura projektowego o
przedstawienie projektu uchwały.
Pani prezes omawiając projekt uchwały poinformowała, że jednym z planów, bo na terenie
gminy jest kilka planów dotyczących farm wiatrowych, jest plan dla farmy wiatrowej
„Zonda”. Temat dotyczy siedmiu lokalizacji elektrowni wiatrowych, dla sześciu wydano już
decyzję środowiskową i terenu lokalizacji zespołu ogniw fotowoltaicznych czyli dla
elektrowni solarnej. Są to główne powody dla których ten plan został sporządzony. Plan
obejmuje lokalizację elektrowni, dróg dojazdowych, placów montażowych z tym związanych
a także strefy ochronnej wokół tych elektrowni. W pobliżu elektrowni ze względu na
oddziaływanie na środowisko a zwłaszcza oddziaływanie hałasowe, nie powinna być
lokalizowana zabudowa mieszkaniowa. Dodatkowo, poza tymi elektrowniami w obszarze
planu jest również wyznaczony dosyć spory teren na lokalizację elektrowni solarnej,
produkującą energię z tzw. źródeł odnawialnych. W granicach opracowania znalazła się
miejscowość Wilczewo z istniejąca zabudową. Plan określa dla tego terenu również warunki
zabudowy i zagospodarowania. Jest to o tyle ważne, stwierdziła pani prezes, że w obrębie
istniejącej zabudowy będzie można szybciej i sprawniej uzyskiwać pozwolenia na budowę,
dlatego, że jeżeli jest plan miejscowy to nie potrzeba starać się o decyzję o warunkach
zabudowy. W trakcie procedury planistycznej jest wymaganie przeprowadzenie równolegle
tzw. procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli chodzi o plan
miejscowy uzyskał on wymagane przepisami prawa wszystkie pozytywne opinie i
uzgodnienia, jak również zgodę Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia fragmentu tego
terenu na cele nierolnicze. Plan był wyłożony do publicznego wglądu, była zorganizowana
debata i wyznaczony był przez wójta czas na składanie uwag. W tym czasie nie wpłynęły do
wójta żadne uwagi, co oznacza, że można przedstawić radzie plan miejscowy do uchwalenia.
Skutki finansowe i prawne uchwalenia planu miejscowego nie są negatywne dla gminy.
Dzięki planowi i realizacji inwestycji gmina gwarantuje sobie stałe źródło dochodu przez czas
funkcjonowania inwestycji.
Radny Piotr Charkiewicz poprosił panią prezes o uściślenie jakie są minimalne odległości
wiatraków od zabudowań.
Pani prezes odpowiedziała, że najlepiej na to pytanie odpowiada rysunek planu, gdyż nie
można mówić, że jest jakaś wymagana bezpieczna odległość elektrowni od zabudowań.
Dlatego, że za każdym razem przy opracowywaniu planu należy to sprawdzić, gdyż zależy to
od mocy turbiny, jaki to jest rodzaj turbiny, jak wysoko jest posadowiona, ile jest turbin.
Należy to sprawdzić szczegółową analizą akustyczną. Odległość ta nie powinna być mniejsza
niż 400-500 m.
Radny Bogdan Mularczyk zapytał co oznacza stawka 30%.
Pani prezes odpowiedziała, że w każdym planie jest obowiązek dla każdego terenu ustalenia
tzw. stawki procentowej. Jeżeli plan zmienia dotychczasowe przeznaczenie i powoduje to
wzrost wartości nieruchomości, to wówczas ustala się taka stawkę. Stawka ta może wynosić
od 0 do 30% i ustalenie wysokości tej stawki jest wolą rady gminy.
Radny Henryk Nowak zapytał czy już jest nabywca energii która wytworzą wiatraki. Jeżeli
zajdzie konieczność demontażu takiego wiatraka kto poniesie koszty.
Prezes biura projektowego odpowiedziała, że koszty demontażu ponosi inwestor, który
wybuduje wiatraki. Jeżeli chodzi o odbiór energii, to energia będzie przekazywana do
Krajowego Systemu Energetycznego.
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Radna Zuzanna Smoter zapytała czy Gmina zapłaciła za wykonanie planów przez biuro
projektowe (czy wszystko, czy tylko częściowo).
Pani prezes odpowiedziała, że nie przygotowana jest na takie pytanie, dodała, że w dniu
dzisiejszym przedłożyła ostatnią fakturę.
Marzena Czarnecka – pracownik UG poinformowała, że na sesję przygotuje informację w
tej sprawie.
Radny Bogdan Mularczyk nawiązując do wypowiedzi pani prezes dotyczącej okresu
użytkowania wiatraka (25-30 lat) i czy przez ten okres będzie obowiązywał zakaz zalesienia.
Prezes biura projektowego odpowiedziała, że okres funkcjonowania inwestycji jest to
zupełnie oddzielna sprawa od okresu obowiązywania planu miejscowego. Plan miejscowy
jako przepis prawa będzie obowiązywał tak długo dopóki rada go nie uchyli, albo nie
wprowadzi zmiany.
W związku z tym, iż członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały
prowadzący obrady poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy
wiatrowej „Zonda” w gminie Mikołajki Pomorskie do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja Gospodarcza w obecności ośmiu członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja Społeczna w obecności 7 członków po przegłosowaniu, jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla
potrzeb realizacji farmy wiatrowej,
Projekt uchwały dotyczy planu miejscowego terenów położonych w rejonie
miejscowości Kołoząb. Temat planu miejscowego omówiony został w podpunkcie a porządku
posiedzenia.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący obradom poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w
gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej do zaopiniowania
poprzez głosowanie jawne.
Komisja Gospodarcza w obecności ośmiu członków po przegłosowaniu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Społeczna w obecności 7 członków po przegłosowaniu, jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki
Pomorskie na 2015 rok,
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Brygida Podlaska poinformowała, że celem programu który opracowany został przez
komisję jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk, zminimalizowania zagrożenia
typu narkomania, zapobieganie nowym problemom, zwiększenie zasobów zdolności dla tego
tematu. Zadaniem komisji jest przede wszystkim motywować i wspierać działalność
terapeutyczną. Działalność komisji opiera się również na wspomaganiu instytucji takich jak
szkoły, przedszkole, świetlice. Profilaktyka proponowana przez komisję polega na
szkoleniach, finansowaniu świetlic wiejskich, finansowanie spektakli, które się odbywają w
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szkołach, to są wyjazdy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie rozmów z osobami
uzależnionymi.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca przedstawiła projekt preliminarza wydatków, który komisja przygotowała na
2015 rok:
W związku z tym, że w preliminarzu pominięte zostało Sołectwo Cierpięta komisja proponuje
w punkcie 9 wykreślić zadanie zakup art. papierniczych a wpisać zadanie - zorganizowanie
działań związanych z profilaktyką w kwocie 400 zł. (300 zł. ze środków przeznaczonych dla
komisji na zakup art. papierniczych i 100 zł. z działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Na
działalność GOK pozostanie kwota 3.900 zł.
Na posiedzenia członków komisji na okres całego roku komisja zaplanowała kwotę 7.000 zł.
Na zakup art. spożywczych i przemysłowych na zorganizowanie imprez promujących zdrowy
tryb życia (jest to Dzień Dziecka, impreza mikołajkowa) komisja proponuje dla sołectw:
Mirowie, Wilczewo, Sadłuki, Dąbrówka Pruska, Pierzchowice, Balewo, Nowe Minięta,
Krastudy, Krasna Łąka, Dworek, Stążki, Mikołajki Pomorskie po 400 zł. i taką samą kwotę
czyli po 400 zł. na zajęcia warsztatowe, zajęcia promujące życie bez używek dla: Zespołu
Szkół w Mikołajkach Pom. dla Biblioteki Gminnej, Biblioteki Zespołu Szkół, Biblioteki
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich. Dla
Sołectwa Cieszymowo na dofinansowanie działalności świetlicy 600 zł., na krajowe podróże
służbowe –150 zł., na zorganizowanie wyjazdu na obóz, kolonię dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych 12.550 zł., na wydanie opinii w zakresie uzależnienia przez biegłych – 500
zł., na opłaty sądowe – 500 zł., na wynagrodzenie za opracowanie i realizację harmonogramu
oraz na przygotowanie pozwów do Sądu, korespondencję z Centrum Psychiatrii , na
współpracę z kuratorami - 1.000 zł. Przewodnicząca komisji stwierdziła, że w roku bieżącym
komisja miała problem zorganizowania grupy dzieci które chciałyby pojechać na kolonie.
Jeżeli chodzi o wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii komisja proponuje kwotę
2.400 zł. przeznaczyć: na zorganizowanie spotkania dla mieszkańców Gminy dotyczącego
świadomości zagrożenia narkomanii –1.400 zł. i na zakup ulotek i plakatów o tematyce
uzależnień -1.000 zł.
Radna Zuzanna Smoter zapytała czy Sołectwo Kołoząb nie wystąpiło o dofinansowanie,
gdyż nie jest ujęte w harmonogramie.
Przewodnicząca GKRPA odpowiedziała, że Sołectwo nie złożyło wniosku.
Wójt stwierdził, ze taki harmonogram uchwalany jest co roku i nie jest od zmieniony od kilku
lat. Mamy już trochę doświadczenia jak funkcjonują sołectwa, powiedział wójt. Nie wszystkie
sołectwa mają świetlice, sołtysi pracują społecznie, jedni mają jakieś predyspozycje do
organizowania imprez, inni mniejsze. Poza tym zakup paczek, jak to zaczęło się odbywać, to
nie jest dobra forma walki z uzależnieniami. Powinno się organizować imprezy a nie
kupować paczki. Dzień Dziecka jest w czerwcu, więc imprezy mogą się odbywać w plenerze,
natomiast Mikołaj jest to specyficzna forma, pora roku jest taka a nie inna, czy nie warto
zastanowić się aby zorganizować jedną imprezę wspólną dla dzieci. Imprezę taką można
zorganizować w szkole dla dzieci w odpowiednim wieku w formie różnych zabaw i
występów. Można wynająć autobus, zwieźć dzieci i zrobić jedną wspólną dużą imprezę.
Proponuję zmniejszyć kwoty na poszczególne świetlice np. o 100 zł .i przeznaczyć do
Gminnego Ośrodka Kultury i zrobić jedną dużą imprezę.
Radny Wiesław Kot poparł propozycje wójta, już 2 lata wstecz jak organizowaliśmy Dzień
Dziecka jako Sołectwo Mikołajki Pom. w Przedszkolu, myślałem o tym aby zrobić jedną dużą
imprezę na boisku, stwierdził radny. Jestem za tym aby wszystkie sołectwa się złożyły i
zrobić jedną wspólną imprezę.
Radna Zuzanna Smoter powiedziała, że jest przeciwna zorganizowaniu takiej imprezy
argumentując tym, że w swojej miejscowości sołtysi znają dzieci, poza tym na imprezę do
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Mikołajek nie wszystkie dzieci dojadą. Uważam, że do tej pory było dobrze robione, może nie
paczki ale jakieś imprezy ale w każdej miejscowości tam gdzie funkcjonuje sołectwo.
Radny Bogdan Mularczyk zaproponował aby pieniędzy tych nie przeznaczać na imprezy
związane z Dniem Dziecka czy na festyny rodzinne, tylko wzorem ich sołectwa organizować
wieczory wigilijne, gdzie jest i dziecko i rodzic.
Radna Katarzyna Grochowska stwierdziła, że Sołectwo Stążki nie ma świetlicy i nie ma
gdzie zorganizować dzieciom imprezy. Dzieci nasze, powiedziała radna, po raz pierwszy w
tym roku były na imprezie mikołajkowej w Mikołajkach w Gminnym Ośrodku Kultury i były
bardzo szczęśliwe. Nie było paczek, tylko słodycze, był teatrzyk, dlatego popieram
propozycje wójta.
Radny Kazimierz Marchlewski stwierdził, że jest przeciwny rozdawania paczek, sam jako
sołtys Sołectwa Sadłuki organizuje dzieciom wyjazdy np. do Dinoparku. Moim zdaniem
pieniądze powinny zostać w Sołectwach, powiedział radny.
Radny Antoni Tymicki powiedział, że Sołectwo Cierpięta nie ma świetlicy ale rada sołecka
na Mikołaja zakupiła różne produkty z których wykonane zostały paczki. Sołtys przebrany za
Mikołaja wraz z radą sołecką przeszli po domach i rozdali paczki dzieciom. Proponuję
pozostawić mikołajki do uznania sołectw a zorganizować Dzień Dziecka, bo to jest
odpowiednia pogoda jak proponował kolega radny.
Radny Wiesław Kot odnosząc się do wypowiedzi radnych stwierdził, że te propozycje nie
mają żadnego związku z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Organizując jedną
dużą imprezę można zrobić np. wykład na temat profilaktyki. Proponuję zorganizować jedną
wspólną imprezę i żeby to miało związek z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Mariusz Wojtkowiak stwierdził, że w tym
środowisku bardzo ważne jest aby rodzice przebywali wspólnie z dziećmi. Taka forma
imprezy, uważam, że jest wskazana jako realizacja Programu Profilaktyki (że rodzice
uczestniczą aktywnie np. w zabawach, czy biernie obserwują występy dzieci – śpiew, taniec).
Radny Bogdan Mularczyk zaproponował aby organizację Mikołaja pozostawić do decyzji
Sołectw, czy zrobią wspólną imprezę czy zrobią indywidualnie.
Radny Wiesław Kot nawiązując do harmonogramu wydatków zauważył, że dla Sołectwa
Mikołajki komisja proponuje 400 zł. a dla Sołectwa Cieszymowo 600 zł. a wcześniej te dwie
duże miejscowości miały przyznane takie same kwoty.
Przewodnicząca GKRPA stwierdziła, że Sołectwo Mikołajki dostało kwotę 400 zł. dlatego,
że młodzież i dzieci z Mikołajek mają możliwość korzystania z Gminnego Ośrodka Kultury,
Biblioteki, chodzą do szkoły, do przedszkola i w związku z tym taka propozycja komisji.
W związku z tym, że nie wniesiono więcej uwag i propozycji prowadzący posiedzenie
poddał pod głosowanie propozycję komisji dot. wykreślenia w punkcie 9 zadania p.n. zakup
art. papierniczych a wpisać zadanie zorganizowanie działań związanych z profilaktyką w
kwocie 400 zł. (300 zł. ze środków przeznaczonych dla komisji na zakup art. papierniczych i
100 zł. z działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Na działalność GOK pozostanie kwota
3.900 zł.
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie głosowała za zaproponowaną
zmianą przez GKRPA.
Komisja Społeczna w obecności 7 członków, siedmioma głosami „za” przyjęła propozycję
wyżej przedstawionej zmiany.
Prowadzący posiedzenie poprosił Sołtysa Cierpiąt o wypowiedź w sprawie propozycji
zgłaszanych przez radnych.
Sołtys Sołectwa Cierpięta Leon Rumierz powiedział, że jego zdaniem organizację mikołajek
pozostawić w gestii sołectw.
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Prowadzący posiedzenie poddał pod wspólne głosowanie propozycję w sprawie
zorganizowania jednej imprezy profilaktycznej z okazji Dnia Dziecka.
W obecności 15 członków komisji 12 radnych głosowało za propozycją zorganizowania
jednej wspólnej imprezy z okazji Dnia Dziecka, przeciw głosowało 3 radnych.
Następnie przewodniczący obradom poddał pod głosowanie propozycję wójta aby
zmniejszyć po 100 zł. sołectwom i przeznaczyć te środki na zorganizowanie jednej imprezy z
okazji Dnia Dziecka związanej z profilaktyką.
Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków siedmioma głosami „za” i 1
„wstrzymującym się” przyjęła propozycję wójta.
Komisja Społeczna w obecności 7 członków pięcioma głosami „za”, jednym „przeciw” i
jednym „wstrzymującym się” przyjęła propozycję wójta.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok z uwzględnieniem
przegłosowanych zmian i poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja gospodarcza w obecności 8 członków siedmioma głosami „za” i 1 „wstrzymującym
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 7 członków sześcioma głosami „za” i jednym
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

d) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie
Gminy Mikołajki Pomorskie,
Sekretarz gminy Janusz Wysocki poinformował, że wybory sołtysów i członków rad
sołeckich zgodnie z przepisami muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów , w
związku z czym przygotowany został stosowny projekt uchwały. Zakończenie całego procesu
musi się odbyć 28 lutego przyszłego roku. Fizycznie do samych wyborów planujemy
przystąpić w miesiącu styczniu.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, którą
poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Po przegłosowaniu komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
Informacji na temat kolejnego projektu uchwały udzieliła Marzena Czarnecka
pracownik Urzędu Gminy. W związku z tym, że na terenie Gminy planowana jest budowa
farm wiatrowych zachodzi konieczność przeprowadzenia podziemnych kabli linii
energetycznej i telekomunikacyjnej żeby można było zdalnie obsługiwać turbiny. Przewody
te często przechodzą przez nieruchomości gruntowe należące do Gminy. Są to przeważnie
drogi, rowy a także zdarzają się grunty rolne. Projekt uchwały dotyczy działki położonej w
Stążkach, jest to działka na której posadowiony jest pałac. Przez koniuszek tej działki
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zaprojektowana jest linia przesyłowa energetyczna. Żeby firma mogła przeprowadzić
inwestycje Gmina, jeżeli chce realizować przedsięwzięcie, powinna wyrazić zgodę na
zakopanie kabla w nieruchomości Gminy. Żeby wójt mógł podpisać umowę na służebność
przesyłu musi od rady uzyskać, w formie uchwały, zgodę na ograniczenie praw rzeczowych
czyli żeby inna firma będąca właścicielem turbiny mogła umieścić linie w tej nieruchomości.
Służebność przesyłu jest na czas ograniczony, na 50 lat za odpłatnością. Odpłatność ustalana
jest przez biegłego, który szacuje wartość służebności przesyłu. Jest to zawierane w postaci
aktu notarialnego.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego
prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Mikołajki Pomorskie i poddał pod zaopiniowanie poprzez głosowanie.
Po przegłosowaniu komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Irena Sadło wyjaśniła, że projekt
obwieszczenia został przygotowany z tego powodu, że w styczniu tego roku dopisany został
punkt do Statutu GOPS o dodatku energetycznym. Jest to nowe zadanie, które realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym, że ustawa o ogłaszaniu aktów
normatywnych mówi, że jeżeli dokonywane są zmiany w tekście jednolitym to na koniec
każdego roku kalendarzowego powinien być ogłoszony tekst jednolity.
.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań do projektu obwieszczenia.
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Pomorskich i poddał pod zaopiniowanie poprzez głosowanie.
Po przegłosowaniu komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Do pkt 4.
Przedstawienie przez skarbnika gminy projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20152020,
Informacji na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej w imieniu wójta udzieliła
skarbnik gminy Maria Kalinowska.
Skarbnik gminy poinformowała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z
ustawą o finansach publicznych, wójt gminy przedkłada radzie gminy wraz z projektem
uchwały budżetowej. Wartości przyjęte w WPF muszą być zgodne na dany rok budżetowy co
najmniej w zakresie wyniku budżetu a także kwot przychodów, rozchodów budżetu oraz
długu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt, zgodnie z przepisami obejmuje okres roku
budżetowego oraz okres kolejnych co najmniej trzech lat. Natomiast kwota długu, która
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stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto,
bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Spłatę zobowiązań zaciągniętych zgodnie z
harmonogramem zaplanowano do 2020 roku, w związku z czym Wieloletnią Prognozę
Finansową sporządzono na lata 2015-2020. Ponadto w uchwale zamieszczono upoważnienia
dla wójta gminy w zakresie zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, które są ujęte
w WPF. Bazę do przygotowania prognozy długów i wydatków przedstawionych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, który
został opracowany w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu Państwa na 2015 rok.
Na potrzeby projektu przyjęto średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych
wskaźnikiem 2,3%. Prognoza Finansowa Gminy obejmuje wielkości; wszystkie dochody
bieżące oraz wydatki bieżące w tym obsługę długu jak również wydatki majątkowe, wynik
budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu gminy.
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie wynikają z realizacji obecnie funkcjonującej
Wieloletniej Prognozy Finansowej z tym, że dokonano pewnych zmian polegających na tym,
ze zwiększono limit wydatków na rok 2015 na realizację przedsięwzięcia „Zapewnienie
dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. Projekt ten realizowany
jest w latach 2014-2015. Przesunięcie wynika z bieżącej realizacji. Ponadto przedłużono
termin realizacji przedsięwzięcia „Budowa wodociągu Sadłuki, Kołoząb, który w Wieloletniej
Prognozie Finansowej obecnie był na lata 2014-2016, natomiast w przedstawionej Prognozie
jest na lata 2014-2017. W WPF na lata 2015-2020 zaplanowano nowe przedsięwzięcia;
„Modernizacja dróg ul. Kościelna, Akacjowa i Piaskowa W Mikołajkach Pomorskich do
realizacji na lata 2015-2017”.
b) w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
2015.
Skarbnik gminy poinformowała, że projekt budżetu opracowany został w oparciu o
informacje z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Pomorskiego jak również z Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego, informacje złożone przez jednostki organizacyjne, złożone
przez poszczególne sołectwa oraz na podstawie materiałów porównawczych z wykonania
budżetu z lat poprzednich. Proponuje się, że w budżecie gminy przyjęto dochody w kwocie
13.084.733 zł., natomiast wydatki w wysokości 14.007.753 zł. Zaplanowany w kwocie
923.020 zł. deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 500.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 423.020 zł. Dotacje
zaplanowane na 2015 rok stanowią 19,6% w strukturze wszystkich zaplanowanych
dochodów, natomiast subwencje stanowią 44,9% w strukturze dochodów, dochody własne
natomiast stanowią 34,6% w strukturze dochodów. Zaplanowane wydatki na 2015 rok
stanowią 89,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014, w tym wydatki
bieżące w wysokości 12.092.143 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.915.610 zł.
Do pkt. 5.
Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu
na rok 2015.
Mariusz Wojtkowiak przewodniczący komisji gospodarczej zabierając głos w odniesieniu
do planowania przyszłościowego, w odniesieniu do zapewnienia młodzieży należytych
warunków, stwierdził, że problemami przyszłościowymi w szkole z którymi nauczyciele i
uczniowie już się borykają, to jest potrzeba zapewnienia młodzieży w różnych formach czy
to społecznych, czy to sportowych ale uczestnictwa. Potrzeba jest hali widowiskowo-
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sportowej, gdyż obecnie lekcje wychowania fizycznego w tych samych godzinach mają po
trzy klasy i jest to problemem. Likwidacja szkoły w Cieszymowie dała rocznie około 1 mln.
zł. a więc jeżeli problem ten pozostawimy perspektywie trzech-czterech czy pięciu lat
powrócimy do niego, dlatego, że mamy po dwa oddziały w gimnazjum, po dwa oddziały w
podstawówce-klasy 4-6 ale 1-3 mamy po trzy oddziały. W niektórych sytuacjach wychowanie
fizyczne nie jest realizowane. Tu chodzi o wychowanie fizyczne, tu nie chodzi o to, że sala
sportowo-widowiskowa to jest tylko sport. To jest po to, że centrum kultury, niech to będzie
pod GOK-em w różnych formach od społecznych obejmujących całą gmin, powiedział
przewodniczący. Możemy wszystkie imprezy rekreacyjno-sportowe robić dla całej gminy i w
odniesieniu do naszej młodzieży, zapewnienia im naprawdę przyzwoitych warunków. Taki
jest mój wniosek do dyskusji, stwierdził przewodniczący komisji gospodarczej.
Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi przewodniczącego komisji stwierdził, że jest to
problem nie od dziś. Problem klas 1-3 powstał w związku z zamieszaniem wywołanym przez
Ministerstwo Edukacji, gdzie wprowadzono obowiązek zajęć szkolnych dla sześciolatków.
Udało nam się w ubiegłym roku szkolnym przekonać część rodziców żeby posłała
sześciolatki do szkoły. Dzięki temu w tej chwili mamy trzy klasy drugie i trzy klasy pierwsze.
Gdyby nie udało nam się zrobić tego rok wcześniej to w tym roku mielibyśmy cztery klasy
pierwsze i dzieci te muszą przejść cały tok nauczania czyli przez te wszystkie roczniki muszą
przejść. Jest to rzeczywiście problemem. Jeżeli chodzi o szkołę, jest już gotowa dokumentacja
(w budżecie tego nie ma) na zagospodarowanie poddasza w szkole podstawowej, gdzie będzie
się mieścił gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość. W pomieszczeniu gdzie obecnie jest
sekretariat i gabinet dyrektora, powstanie dodatkowa klasa. Zlikwidowana zostanie klasa
znajdująca się przed sekretariatem i odtworzony zostanie hol, który istniał wcześniej, co
polepszy warunki w szkole. Natomiast wracając do tego o czym mówił przewodniczący
komisji, rzeczywiście problemu tego nie unikniemy, powiedział wójt. Prosiłem wcześniej
panią dyrektor o zrobienie analizy jakie jest zapotrzebowanie jeśli chodzi o godziny
wychowania fizycznego. Jak wynika z analizy dziennie potrzebujemy około 15 godzin na w-f.
Na sali gimnastycznej można realizować dziennie 8 godzin, co też jest czystą teorią, czyli
potrzebowalibyśmy jeszcze jedną salę sportową żeby zapewnić uczestnictwo wszystkich
dzieci w swobodnym dostępie do sali. W okresie letnim i jak warunki atmosferyczne
pozwalają w-f odbywa się na zewnątrz natomiast zimą jest to problemem. To jest sprawa
otwarta, nad tym problemem trzeba się zastanowić, przedyskutować ale to nie w tym budżecie
o którym rozmawiamy.
Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
aby z punktu widzenia organizacji imprez, z punktu widzenia GOK, wypowiedział się co do
potrzeby wybudowania hali.
Dyrektor GOK stwierdził, że na bieżącą działalność sale w budynku GOK wystarczają, ale
jeżeli rozmawiamy o np. zorganizowaniu imprezy mikołajkowej dla dzieci z terenu gminy, to
GOK nie jest w stanie zorganizować takiej imprezy. Obecna sala gimnastyczna pełni funkcję
lekcji ale nie ma tam warunków na zorganizowanie jakichkolwiek zawodów, czy koncertu.
Nie ma gdzie posadzić widzów. Na pewno jest to kwestia bardzo dobrego przemyślenia i
zaplanowania funkcjonalnego obiektu, gdyż musi to być obiekt wielofunkcyjny. Patrząc
perspektywicznie i biorąc pod uwagę sytuację w młodszych klasach, które jeszcze będą przez
kilka dobrych lat do końca gimnazjum uczyły się w naszej szkole, to myślę, że jest to decyzją
z którą trzeba będzie się zmierzyć.
Radny Henryk Nowak zwracając się do pana wójta powiedział, że na zebraniu sołeckim w
Cieszymowie była rozmowa i w pewnym sensie było obiecane społeczeństwu Cieszymowa i
Linek, że w 2016 roku odbędzie się remont chodnika w Cieszymowie a w Linkach remont
drogi a budżecie tego nie ma.
Wójt stwierdził, że nie przypomina sobie żeby kiedykolwiek składał taką obietnicę.
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Sekretarz gminy wyjaśnił, że na zebraniu w sprawie podziału funduszu sołeckiego było
mówione, że przez jakiś czas Linki przeznaczają swoją pulę na część Cieszymowa a w
przyszłości w zamian cały fundusz sołecki przeznaczony zostanie na remont drogi osiedlowej
w Linkach
Wójt stwierdził, że droga ta nie jest jeszcze w tak złym stanie, że są drogi w gorszym stanie,
sa drogi nieutwardzone. Ja nie mogę czegoś obiecać, czego nie mogę zrealizować, powiedział
wójt.
Radny Wiesław Kot zaproponował, aby przy okazji modernizacji drogi gminnej przy ul.
Kościelnej, porozmawiać z właścicielem działki przy placu koło kościoła o odkupieniu
działki i zagospodarować na plac rekreacyjny albo przenieść tam plac zabaw, znajdujący się
przy skrzyżowaniu ulic. Propozycja związana jest z poprawą estetyki naszej miejscowości,
gdyż w tej chwili miejsce to wygląda okropnie.
Wójt wyjaśnił, że wniosek ten nie dotyczy budżetu na 2015 rok, gdyż w 2015 roku
planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy. Rozmawiałem
wcześniej z właścicielami tej działki czy są zainteresowani sprzedażą i znając tych Państwa
działka ta może kosztować tyle, że nas nie będzie stać. Możemy jeszcze porozmawiać na ten
temat.
Radny Mariusz Czarnecki nawiązując do wypowiedzi wójta, że mamy jeszcze wiele dróg
nieutwardzonych w gminie a tu na tereny rekreacyjne nad jeziorem przeznacza się 500 tys. zł.
czy tam jest aż tyle dróg?
Wójt wyjaśnił, że inwestycja nad jeziorem była przesuwana od dwóch lat a w tej chwili jest w
trakcie realizacji. Położony już został kolektor sanitarny, w tej chwili zaczną robić wodociąg i
na końcu droga. Jest to kompleksowe uzbrojenie, nie tylko sama droga jest w tych
pieniądzach. Będzie to droga dojazdowa do jeziora ale i wewnętrzne drogi na terenie działek,
które są sprzedawane. Sprzedanych zostało już ponad 20 działek. Jak ludzie zobaczyli, że coś
tam robimy, zrobił się popyt na te działki.
Radny Mariusz Czarnecki zapytał, czy jak już infrastruktura zostanie wykonana i wartość
działek wzrośnie to czy nie lepiej wstrzymać teraz sprzedaż działek a sprzedawać po
zakończeniu inwestycji. Czy nie będzie to korzystniejsze dla gminy, czy nie uzyskamy
większych pieniędzy, zapytał radny.
Wójt odpowiedział, że być może pieniądze byłyby większe ale potrzeby są na bieżąco,
chętnych jest dużo, w ostatnim przetargu ceny były podbijane i działki zostały sprzedane za
dużo większą kwotę niż za cenę wywoławczą.
Sekretarz gminy dodał, że jest jeszcze jedno ryzyko, gdyż Agencja posiada działki nad
jeziorem, są to działki dużo atrakcyjniejsze od naszych, położone bliżej jeziora i jeżeli długo
będziemy czekać to istnieje niebezpieczeństwo, że Agencja podzieli teren i zacznie
sprzedawać działki.
Do pkt 6.
Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej i projektu budżetu na 2014 rok.
Członkowie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie po
zapoznaniu się i dyskusji nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020 i projektem
budżetu na 2015 rok nie wnoszą propozycji zmian do przedstawionych projektów.
Komisje w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata
2015-2020 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie
na rok 2015. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
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Do pkt 8.
Sprawy bieżące, informacje.
Wniesiono następujące informacje i sprawy:
Wójt zaproponował radnym objazd całej gminy aby radni zapoznali się z majątkiem gminy,
co gmina posiada w swoich zasobach.
Sekretarz gminy poprosił o zastanowienie się w jakich godzinach miały by odbywać się
sesje rady gminy, w jakich godzinach komisje i aby wziąć pod uwagę to, że jeśli posiedzenia
odbywają się w godzinach pracy Urzędu to pracownicy są dostępni. W przypadku gdy sesje i
komisje odbywają się po godzinach pracy Urzędu, pracownikom uczestniczącym w
posiedzeniach muszę dawać wolne za nadgodziny. Każdy radny otrzymuje dokument, który
upoważnia do udziału na posiedzeniach o każdej godzinie.
W związku z tym iż mamy przedstawiciela w Sejmiku Województwa Pomorskiego a chodzi
tu o pana Józefa Sarnowskiego, pozwoliłem sobie, powiedział wójt, zaprosić nieoficjalnie
pana Sarnowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku na sesję, Wyślemy jeszcze z panią
przewodniczącą rady oficjalne zaproszenie. Myślę, że warto zapoznać radnego sejmiku z
naszymi problemami, z problemem dotyczącym ronda.
Radny Piotr Charkiewicz podzielił się spostrzeżeniami po zmianie organizacji ruchu
drogowego na terenie miejscowości Mikołajki Pom. i zaproponował aby drogi
podporządkowane oznakować znakami- liniami poziomymi na drodze, gdyż pokazało by to
kierowcom gdzie mają się zatrzymać. Szczególnie chodzi tu o ul. Kościuszki jadąc od strony
kościoła i o ul. Dzierzgońską jadąc od strony Dzierzgonia. Jeżeli chodzi natomiast o rondo
zrealizowaliśmy zobowiązania w pierwszej kadencji, wyburzyliśmy budynek, przesiedliliśmy
mieszkańców a Urząd Marszałkowski zwleka. Moim zdaniem na ul. Kościuszki od strony
kościoła powinno być zaznaczone przejście dla pieszych, gdyż dzieci idą tamtędy do szkoły,
wracają i niechby miały bezpieczne przejście. Nie czekajmy aż wydarzy się jakieś
nieszczęście, bo przejeżdżający przez Mikołajki korzystają ze znaków i gnają czasami więcej
niż 50 km na godz.
Wójt stwierdził, że to nie jest droga gminna i Urząd musi w tej sprawie wystąpić do
Starostwa.
Radny Piotr Charkiewicz zaproponował też o wystąpienie do starostwa aby ograniczyli
liniami miejsce do zatrzymywania się samochodów na ul. Dzierzgońskiej przy Urzędzie
Gminy, gdyż w budynku Urzędu znajduje się bank i dużo samochodów zatrzymuje się na
chodniku przy Urzędzie Gminy. Chodzi o zawężenie liniami pasów, gdyż jezdnia w tym
miejscu jest szeroka. Linie te usprawniłyby jazdę i spowodowałyby bezpieczeństwo.
Wójt poinformował, że prowadzi rozmowy z Pocztą Polską o przeniesienie poczty do
pomieszczenia znajdującego się w parterowym budynku przy Urzędzie Gminy, po jego
wyremontowaniu. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy o przeniesieniu poczty to wystąpimy o
odkupienie działki od Poczty Polskiej. Działka ta przylega bezpośrednio do parkingu przy
Urzędzie Gminy i tam w przyszłości moglibyśmy powiększyć parking.
Radny Wiesław Kot zapytał kiedy będą się świecić lampy na ul. Partyzantów, które zostały
zawieszone na słupach już około 2 miesięcy temu i do dnia dzisiejszego lampy nie świecą
się.
Wójt odpowiedział, że udało się porozumieć z jedną ze spółek Zakładu Energetycznego,
lamy zostały zawieszone i czekamy teraz na podłączenie ale w ZE trwa to bardzo długo. Jest
to niezależne od nas. Po naszej stronie wszystko zostało dokonane.
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Przewodniczący Rady Gminy Zuzanna Smoter poprosiła radnych aby na zawiadomieniach
o sesji poprawić godzinę z 1400 na 1300, gdyż na obrady sesji zaproszony został radny
Sejmiku pan Sarnowski.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprosił wszystkich na imprezę, która odbędzie się
13 grudnia o godz. 1200. Będzie to spotkanie z okazji podtrzymania tradycji stołu
Bożonarodzeniowego.
Wójt i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowali, że GOPS
pozyskał żywność, która będzie rozdawana podopiecznym w dniu 19 grudnia.
Więcej spraw nie wniesiono.
Do pkt 9.
Zakończenie posiedzenia
W związku z tym, że wszystkie punkty porządku posiedzenia zostały wyczerpane
prowadzący o godz.1550 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Gospodarczej
Rady Gminy.
Protokółowała B. Kot.
Przewodniczący
Komisji Gospodarczej
Mariusz Wojtkowiak
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