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Protokół Nr XII/2015
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 grudnia 2015 roku w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.
Do pkt 1.
Otwarcie.
Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1400
otworzyła XII sesję Rady Gminy.
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego,
sekretarza i skarbnika gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców.
Przewodniczący przywitała gości przybyłych na sesję: Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich Pana Grzegorza Stachowiaka, Kierownika Posterunku w Starym Targu st.
Aspiranta Artura Pyziaka i asp. Krzysztofa Thiede.
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: Wojciech Błaszczuk i Antoni Tymicki).
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy.
Listę zaproszonych gości zawiera załącznik nr 2 do protokołu.
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 sesji Nr XI/2015 rady gminy.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na
2016 rok,
b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok,
c) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2026 i uchwały budżetowej na 2016 rok.
7. Odczytanie opinii o projekcie WPF i projekcie budżetu komisji gospodarczej i społecznej
rady gminy.
8. Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu
przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej.
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10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały
budżetowej.
11. Głosowanie nad uchwałą:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata
2016-2026,
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
12. Przedstawienie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2016 rok przez
przewodniczących komisji.
13. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.
Zgłoszono następujące propozycje zmian w porządku obrad sesji.
Sekretarz gminy Janusz Wysocki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji
dwóch uchwał w punkcie 5 „Podjęcie uchwał” po punkcie „a”, które są skutkiem dyskusji na
wspólnym posiedzeniu komisji. Środki są w budżecie i podjęcie uchwał nie ma wpływu na
budżet. Pierwsza uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej i druga uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Sztumskiego, dotycząca dopłaty naszych podopiecznych, którzy
trafiają na Izbę Wytrzeźwień w Elblągu.
Więcej propozycji zmian nie zgłoszono.
Prowadząca obrady poddała pod głosowanie propozycję wprowadzenia zmiany w punkcie 5
i dopisanie podpunktu b i c.
Rada Gminy w obecności 13 radnych, trzynastoma głosami „za”, 0 „przeciw” i 0
„wstrzymujących się” przyjęła propozycję zmiany w porządku obrad sesji.
Wobec powyższego rada pracować będzie według porządku z uwzględnieniem
przegłosowanej zmiany.
Listę podjętych na sesji uchwał zawiera załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady oddała głos Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Kuleckiemu, który
na ręce Dyrektora Zarządu Dróg Pana Grzegorza Stachowiaka złożył podziękowanie za
dotychczasową owocną współpracę z zakresu infrastruktury drogowej- remont chodnika w
miejscowości Cierpięta, wręczając Panu dyrektorowi skromny upominek. Wójt poprosił o
przekazanie podziękowania również zastępcy dyrektora Panu Milerowi.
Dyrektor ZD podziękował za upominek i stwierdził, że ostatnimi czasy Zarząd
Województwa nie zapomina o szeroko rozumianym Powiślu, przykładem jest duża inwestycja
– przebudowa dróg wojewódzkich, która niedawno się zakończyła. Jeżeli chodzi o centrum
Mikołajek, dyrektor powiedział, że wspólnie należy o tym myśleć i zabiegać o to co zrobić
żeby było lepiej.
Radny Wiesław Kot nawiązując do wybudowanego nowego odcinka drogi wojewódzkiej
potwierdził, że droga jest ładna, tylko dlaczego takie ograniczenia prędkości, zapytał radny.
Dyrektor ZD odpowiedział, że należy się tu odnieść do warunków technicznych – w
nowelizacji warunków technicznych jest zapis dotyczący odległości drzew od krawędzi
jezdni. Na odcinkach, które zostały przebudowane odległość drzew jest nadal zbyt mała i
Ministerstwo wydało zgodę na to, aby ta droga została tak wybudowana, tylko pod jednym
warunkiem, aby zarządzający ruchem wprowadził ograniczenie prędkości.
W sprawie zmiany dotyczącej ograniczenia prędkości na tym odcinku należy się zwrócić do
Marszałka Województwa, poinformował Dyrektor ZD.
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Następnie Sołtys Sołectwa Cierpięta w imieniu mieszkańców sołectwa podziękował
dyrektorowi za wybudowanie chodnika.
Radny Piotr Charkiewicz powiedział, że dziękując panu dyrektorowi zwrócił uwagę na
poprawę wizerunku miejscowości Cierpięta, Ja, powiedział radny, zwróciłbym uwagę na
bezpieczeństwo i złożył propozycje wybudowania chodnika z Cierpiąt w kierunku Krastud,
gdyż brakuje około 300 m. chodnika i wówczas zamknęłoby się wówczas koło jeśli chodzi o
ścieżkę rowerową – z Mikołajek ścieżka pieszo-rowerowa przez Cierpięta do drogi do
Krastud, która jest rzadko uczęszczana przez pojazdy. Jest to sprawa na przyszłość.
W związku z tym, iż radni nie wnieśli więcej spraw i pytań do Dyrektora Zarządu Dróg,
Przewodniczący rady podziękowała Dyrektorowi za przybycie na obrady sesji i wznowiła
obrady.
Do pkt 4.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/2015 rady gminy.
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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok został
przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję i radni mieli możliwość zapoznania się z
jego treścią.
Przewodnicząca GKRPA Brygida Podlaska poinformowała, że program i preliminarz
wydatków szczegółowo został przedstawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Okazało się, powiedziała przewodnicząca, że w poz. 12 preliminarza kwota 300 zł. była
przeznaczona dla Biblioteki Szkoły Podstawowej i 300 zł. dla Biblioteki Zespołu Szkół.
Okazuje się, że jest tylko jedna biblioteka – Zespołu Szkół i aby nie zmieniać komisja
proponuje żeby kwota 300 zł. z Biblioteki Szkoły Podstawowej przeszła dla Biblioteki
Publicznej. Na koniec roku będą dodatkowe wpływy i wówczas moglibyśmy uzupełnić
brakującą kwotę 100 czy 200 zł. dla Biblioteki Publicznej i nie zabierać środków z Gminnego
Ośrodka Kultury, powiedziała przewodnicząca GKRPA.
Komisja społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania w obecności 13
radnych, „za” głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0
radnych, rada podjęła uchwałę Nr XII/79/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
b) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Sekretarz gminy poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajkach
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Pomorskich wystąpiła z wnioskiem o podniesienie ekwiwalentu pieniężnego o 5 zł., z 20 zł.
na 15 zł. Po dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji odnośnie środków finansowania
podniesienia ekwiwalentu przygotowano projekt powyższej uchwały.
Radny Wiesław Kot korzystając z obecności Prezesa OSP w Mikołajkach Pomorskich
zapytał jakie dotychczas ponoszone są koszty z tytułu udziału członków OSP w akcjach dla
poszczególnych członków i rocznie.
Prezes OSP Mariusz Stępniak odpowiedział, że ekwiwalent wypłacany jest raz na kwartał.
Największą kwotę jaką otrzymali poszczególni ochotnicy strażacy wyniosła 300-320 zł. w
kwartale gdzie było najwięcej zdarzeń losowych – pożarów.
Skarbnik gminy poinformowała, że do budżetu przyjęto 10 tys. zł. na rok przyszły, jest to
przyjęte proporcjonalnie do planowanych wydatków za rok bieżący. W roku obecnym na
dzień dzisiejszy wydatkowana jest kwota około 6 tys. zł.
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddała pod
głosowanie.
Radni nie wnieśli więcej uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 5 radnych,
„przeciw” głosowało 8 i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada nie podjęła uchwały w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego.
Sekretarz gminy poinformował, że jak co roku Starostwo Powiatowe w Sztumie
wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie pobytu naszych mieszkańców, którzy nadużywają
alkoholu, w Izbie Wytrzeźwień w Elblągu. Powiat dopłaca za gotowość przyjmowania osób z
terenu powiatu, natomiast poszczególne gminy płacą za swoich mieszkańców. Nasza gmina
bardzo mało z tego korzysta, z roku na rok jest coraz mniej. Dwa lata temu wydaliśmy około
2.500 zł., za ubiegły rok wydaliśmy niecałe 700 zł. Pozostałą kwotę Powiat nam zwrócił.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” braku głosów
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XII/80/2015 w
sprawie stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok,
Plan pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok przedstawił przewodniczący komisji Piotr
Charkiewicz.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionego planu pracy.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” braku głosów
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XII/81/2015 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok, stanowiąca załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady przerwała obrady sesji w celu przywitania przybyłego na sesje
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego Pana Wojciecha Zielonkę.
Po wznowieniu obrad przewodniczący przeszła do kolejnego punktu porządku obrad sesji.
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e) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok,
Skarbnik gminy Maria Kalinowska poinformowała, że propozycje zmian w budżecie
gminy na 2015 rok dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy działami.
Opinię komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz. Komisja
rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2015.
Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” braku głosów
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr XII/82/2015 w
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 stanowiącej załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Do pkt 6.
Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
uchwały budżetowej na 2015 rok.
Skarbnik gminy odczytała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026.
Następnie skarbnik gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
Do pkt 7
Odczytanie opinii o projekcie WPF i projekcie budżetu komisji gospodarczej i społecznej
rady gminy.
Opinię Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w
sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu uchwały budżetowej odczytał
przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak.
Opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Do pkt 8.
Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i
budżetu przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie projektu
Wieloletniej prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy na 2016 rok odczytał
przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz.
Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Do pkt 9.
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej.
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026 odczytała skarbnik gminy Maria Kalinowska.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Następnie skarbnik gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Mikołajki Pomorskie na 2016 rok.
Uchwała stanowi załączniki nr 13 do protokołu.
Do pkt 10.
Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i
uchwały budżetowej.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Wiesław Kot nawiązując do modernizacji drogi transportu rolnego WilczewoNamirowo, na które zaplanowane zostało 200 tys. zł. zapytał co konkretnie za te pieniądze
będzie wykonane.
Kierownik ref. gospodarczo-komunalnego Jacek Karpowicz odpowiedział, że jeszcze nie
ma zrobionej dokumentacji i nie może powiedzieć co będzie wykonane. Przede wszystkim
trzeba zrobić dokumentację i wówczas będzie można rozmawiać w jakiej technologii ta droga
będzie robiona. 200 tys. zł. nie zabezpieczy nam wykonania tej drogi w jakikolwiek sposób,
natomiast mamy zabezpieczenie na dokumentację w 100%, stwierdził kierownik.
Korzystając z obecności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego Pana Wojciecha
Zielonki, który jest zarazem mieszkańcem Wilczewa, radny Wiesław Kot powiedział, że
chciałby usłyszeć zdanie przewodniczącego na ten temat. Poinformował też, że na wspólnym
posiedzeniu komisji zaproponował, aby zamiast modernizacji przedmiotowej drogi wykonać
remont drogi w środku wsi, jednak rada nie wyraziła na to zgody.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zabierając głos powiedział, że sprawa modernizacji
drogi Wilczewo-Namirowo nie była przedmiotem rozmów czy konsultacji z mieszkańcami.
Jeżeli miały by być środki inwestycyjne skierowane do Sołectwa Wilczewo to mieszkańcy
widzieliby raczej konieczność bardziej efektywnego wydatkowania, czyli remont drogi o
długości 130 m. przy której znajduje się 8 posesji, czyli efektywność byłaby znacznie
większa. Potrzeby w zakresie korzystania z dróg w sołectwie są największe tam gdzie
mieszka najwięcej obywateli ale mieszkańcom nie dano się wypowiedzieć w tej materii.
Mieszkańcy Wilczewa i pan również nie wyrazili zgody żeby ta droga w środku wsi była dalej
remontowana, podsypywana z tego względu, że woda podchodzi pod budynki, powiedziała
radna Elżbieta Zamojska, mieszkanka miejscowości Wilczewo. Każdy mieszkaniec przy
tej drodze ma dojazd i uważa, że tą droga jest dobrze zrobiona, dlatego nie widzę
konieczności remontowania tego kawałka drogi. Droga do Orkusza jest potrzebna bo dużo
ludzi dojeżdża ta drogą i do pracy do Kwidzyna i do Trzciana. Uważam, powiedziała radna,
że ta droga wymaga remontu.
Droga do Namirowa jest drogą transportu rolnego, na nią możemy dostać dofinansowanie,
powiedział wójt. Nie dostaniemy dofinansowania na drogi osiedlowe, dojazd do posesji. Na
zebraniach sołeckich mówiłem, że jeżeli mieszkańcy przeznaczą środki z funduszu sołeckiego
na remont drogi to my ze swoich środków dołożymy kolejne pieniądze. Tak było w
przypadku Krasnej Łąki, Krastud. Myślę, że to jest sensowne, powiedział, wójt. Droga
Wilczewo-Namirowo nie będzie drogą w asfalcie ale chcemy żeby była na tyle przejezdna,
żeby ludzie w przyzwoity sposób mogli z niej korzystać.
Wiceprzewodniczący rady powiedział, że protestował przeciwko nawożeniu kolejnej
warstwy na drogę w środku wsi, gdyż ciągłe podwyższanie nawierzchni powoduje, że woda
spływająca z drogi wpływa do piwnic. Po drugie nie kwestionuje zasadności remontu drogi z
Wilczewa do Namirowa. Zarzut mieszkańców co do celowości, wynika z faktu, że lepiej
byłoby wykorzystać te pieniądze tam gdzie byłaby większa efektywność.
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Przewodniczący rady podsumowując powiedziała, że na pewno potrzebna jest droga z
Wilczewa do Namirowa i nie tylko tam ale i w innej części gminy, gdyż drogi na terenie
gminy do tej pory były bardzo zaniedbane i dobrze, że coś zaczęło się robić.
Radny Wiesław Kot zapytał o zakres projektu dotyczącego zadaszenia basenu na obiekcie
sportowo-rekreacyjnym w Mikołajkach Pomorskich.
Chcemy przykryć basen zadaszeniem, który uniezależni użytkowanie tego basenu od
warunków pogodowych wyjaśnił kier. ref. gospodarczo-komunalnego, chcemy również
podgrzać wodę w basenie do takiej temperatury żeby można było komfortowo korzystać,
czyli wydłużymy okres użytkowania basenu o dwa, trzy miesiące.
Radni nie wnieśli więcej pytań i uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mikołajki
Pomorskie na lata 2016 - 2026 i do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
Do pkt 11.
Głosowanie nad uchwałą:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata
2016 -2026,
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, „za” głosowało 13 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła
uchwałę Nr XII/83/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 13 radnych, „za” głosowało 13 radnych,
„przeciw” 0 radnych i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada gminy podjęła uchwałę Nr
XII/84/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016,
stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Do pkt 12.
Przedstawienie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2016 rok przez
przewodniczących komisji.

Do pkt 13.
Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz Kulecki.
Informacja z działalności stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do sprawozdania wójta.
Do pkt 14.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań.
Do pkt 15.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący rady poinformowała, że radny Antoni Tymicki udzielił odpowiedzi w
sprawie złożenia mandatu, że nie zrzeknie się mandatu, w styczniu wraca i będzie
uczestniczył w sesjach i komisjach.

8

w GOKu - piąte spotkanie z tradycją stołu Bożonarodzeniowego. Tego samego dnia czyli 21
grudnia o godz. 1700 w centrum Mikołajek Pomorskich nastąpi uroczyste włączenie ozdób i
lampek na choince.

W poniedziałek o godz. 1600 w GOK-u odbędzie się spotkanie promocyjne trzeciej części
książki dotyczącej historii i dziejów ludzi z terenu naszej gminy, którą zredagował ksiądz
Marek Karczewski.

