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Protokół Nr V/2015
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 10 marca 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 V sesję Rady Gminy.
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta pana Kazimierza Kuleckiego,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy
oraz mieszkańców. Przewodniczący rady przywitała serdecznie gościa przybyłego na sesję
Starostę Powiatu Sztumskiego Pana Wojciecha Cymerysa.
Do pkt 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący rady oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15
osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Radny Mariusz
Czarnecki przybył na sesje w trakcie trwania obrad.
Spoza grona radnych w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący rady poprosiła starostę pana Wojciecha Cymerysa o zabranie głosu.
Starosta Powiatu Sztumskiego podziękował za zaproszenie na sesję, wcześniej mimo
zaproszenia nie mógł uczestniczyć w obradach sesji, gdyż też jest samorządowcem. Starosta
podziękował za dotychczasową współpracę, mając nadzieję, że dalsza współpraca również
będzie się dobrze układać szczególnie dotycząca inwestycji drogowych. Starosta
poinformował, że program dotyczący tzw. schetynówek będzie nadal realizowany w latach
następnych.
Wójt Kazimierz Kulecki zapytał czy wyłoniony został wykonawca na schetynówki na 2015
rok i kiedy starostwo przystąpi do realizacji.
Na obrady sesji przybył radny Mariusz Czarnecki.
Starosta odpowiedział, że ogłoszony został przetarg i wykonawca na pewno wyłoniony
zostanie w tym miesiącu.
Nawiązując do tego, że ostatnio głośno było na temat szpitala w Sztumie, organizowane były
strajki, radny Wiesław Kot zapytał czy ta sytuacja już się wyjaśniła, czy może będziemy się
leczyć gdzie indziej.
Starosta wyjaśnił, że tak, jak do tej pory mieszkańcy nadal będą się leczyć w szpitalu
sztumskim. Były zawirowania odnośnie współpracy z operatorem szpitala. Starostwo
Powiatowe odpowiedzialne jest za lecznictwo, które 5 lat temu wydzierżawiło obiekt spółce
Szpitale Polskie z Katowic. Moim zdaniem, powiedział starosta, była to rozsądna decyzja,
gdyż lekarze mający kontrakty dobrze się z nich wywiązują. Natomiast były takie ruchy
oddolne pracowników, pielęgniarek, niektórych lekarzy żeby coś zmienić. Podyktowane to
było wymaganiami prywatnej spółki a także tym, że Starostwo w Drawsku przed wyborami
wypowiedziało umowę spółce Szpitale Polskie i na bazie tamtych działań niektórzy
pracownicy szpitala w Sztumie chcieli żeby powiat sztumski wypowiedział umowę tej spółce.
Nie zgodziliśmy się na wypowiedzenie, uważam, że ta decyzja była słuszna, powiedział
starosta.
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter zapytała czy długi szpitala się zmniejszyły.
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Szpital w Sztumie wydzierżawiony został w 2009 roku dlatego, że Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej, którym wówczas zawiadywał powiat miał 14 mln zł. długu,
wyjaśnił starosta. Wydzierżawiając szpital starostwo otrzymuje czynsz dzierżawny, którym
można było spłacić długi powiatu, które szpital wygenerował. Długi spłacone zostały w
wysokości 9 mln. zł., pozostała część została umorzona. Nie mam informacji, powiedział
starosta, czy spółka Szpitale Polskie posiada długi. Spółka, na dzień dzisiejszy wobec
pracowników czy to na kontraktach, czy zatrudnionych na umowach zlecenia nie ma żadnych
zobowiązań. Wynagrodzenia wypłacane są na bieżąco.
W czasie kampanii wyborczej było głośno, że jest inwestor na strefę ekonomiczną, że ma
powstać fabryka mebli i bardzo dużo stanowisk pracy, czy to jest aktualne zapytał radny
Wiesław Kot.
Starosta Powiatu odpowiedział, że inwestor już jest, gdyż prace budowlane w tej strefie już
są wykonywane.. W związku z tym, że w Barlewiczkach jest szkoła zawodowa i uczymy
różnych zawodów, dlatego też w rozmowie z Prezesem Elity była mowa żeby dostosować
program kształcenia zawodowego do potrzeby ewentualnych pracodawców, stwierdził
starosta. Prezes podtrzymuje informację, że rozbudowuje się fabrykę w tej strefie i że będą
tam dodatkowe miejsca pracy.
Przewodniczący Rady Gminy Zuzanna Smoter zapytała czy coś wiadomo na temat funduszy
unijnych dotyczących dróg lokalnych.
Starosta poinformował, że są propozycje aby z tych środków przeznaczyć dla każdego
samorządu 3 mln. zł. Ponadto starosta poinformował, że na ostatnim spotkaniu Związku
Powiatów Polskich do którego powiat sztumski należy, został desygnowany do komisji która
będzie się zajmowała obszarami wiejskimi. Starosta zapewnił, że będzie zabiegał o środki na
drogi.
Wójt dodał, że na Walnym Zebraniu Gmin Pomorskich w którym uczestniczył, zostało
sprecyzowane, tak jak powiedział pan starosta, że 3 mln na gminę, na poprawę stanu dróg
lokalnych. Na pytanie co to znaczy droga lokalna otrzymaliśmy odpowiedź, że droga lokalna,
to droga, która łączy podstawową jednostkę osadniczą z miejscową siecią dróg. Nie jest
jeszcze określone co rozumieć pod podstawową jednostki osadniczej. Nie jest powiedziane,
że każda gmina otrzyma 3 mln zł. Maksymalnie gmina może pozyskać 3 mln zł. ale musi się
o to starać.
Radni nie wnieśli więcej pytań do Starosty Powiatu Sztumskiego pana Wojciecha Cymerysa.
Przewodniczący przystąpiła do kontynuowania obrad.
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. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso,
c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania
i poboru oraz terminów płatności,
d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru,
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e) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015
roku,
f) w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki Pomorskie w Lokalnej
Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii
Europejskiej na lata 2014-2020,
g) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
lata 2015-2020,
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015,
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
j) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
k) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
6. Informacja z przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy.
7. Przedstawienie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2015 rok przez
przewodniczących komisji.
8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Zastępca wójta Janusz Wysocki zaproponował przesunięcie w punkcie 5 podpunktu g i h
dot. zmian WPF i w budżecie na koniec punktu 5, w związku z tym, że zmiany w budżecie
powinny nastąpić po ustaleniu spraw związanych z gospodarką śmieciową.W związku z tym
podpunkty w punkcie 5 zmienią swoją kolejność.
Przewodniczący rady poddała propozycję zmiany kolejności podpunktów w punkcie 5 w
porządku obrad pod głosowanie.
Radni jednogłośnie przyjęli powyższą propozycję.
W związku z powyższym rada będzie pracować według poniższego porządku obrad.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
b. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso,
c. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania
i poboru oraz terminów płatności,
d. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru,
e. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015
roku,
f. w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki Pomorskie w Lokalnej
Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii
Europejskiej na lata 2014-2020,
g. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
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h. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
i. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
j. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
lata 2015-2020,
k. w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015,
6. Informacja z przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy.
7. Przedstawienie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2015 rok przez
przewodniczących komisji.
8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Listę podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący rady poinformowała, iż protokół Nr IV/2014 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.
Podjęcie uchwał:
a) 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 i radni mieli możliwość
zapoznania się z jego treścią.
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Marzena Czarnecka poinformowała, iż w
międzyczasie, czyli od posiedzenia komisji, napłynęło kolejne podanie osoby, która
dzierżawiła grunty z prośbą o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na kolejne 3 lata. Żeby nie
przedłużać procedury i nie przygotowywać kolejnej uchwały dla jednej działki, w projekcie
uchwały przesłanej radnym, dopisana została działka Nr 205/6 o pow. 0,24 ha położona w
Krasnej Łące.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że komisja
gospodarcza i społeczna zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały bez wprowadzonej
zmiany (bez działki Nr 205/6).
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
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 V/21/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso,
Projekt uchwały został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
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Skarbnik gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ustalenia nowego wykazu
inkasentów. Po wyborach zmienili się sołtysi w niektórych sołectwach a uchwała zawiera
imienny wykaz inkasentów należy ustalić na nowo imienny wykaz inkasentów. Wykaz
stanowi załącznik do uchwały.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że komisja gospodarcza
i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
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 V/22/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso, która stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej
ustalania i poboru oraz terminów płatności,
Projekt uchwały dotyczy jedynie, tak, jak poprzedni projekt, zmiany wykazu inkasentów
powiedziała skarbnik gminy. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do uchwały.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały.
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
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 V/23/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania
psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, która stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy
Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru,
Skarbnik gminy poinformowała, że projekt uchwały, podobnie jak dwa poprzednie projekty
dotyczy zmiany wykazu inkasentów. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do uchwały.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały.
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
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 V/24/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty
targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru, która stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
e) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku,
Anna Kuśmierczyk podinsp. ds. ochrony środowiska poinformowała, że w załączniku do
projektu uchwały przedstawionym radnym na wspólnym posiedzeniu komisji wprowadzona
została zmiana w § 1 w punkcie 2, w podpunkcie 4), że usługę świadczy Gabinet
Weterynaryjny lek. Wet. Mieczysław Brzostowski, Prabuty, ul. Malborska 4; 82-550 Prabuty.
Zmiana nastąpiła w związku z tym, że lekarz weterynarii zmienił nazwę firmy i dlatego
należało dokonać zmian w Programie opieki nad zwierzętami.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że komisja gospodarcza
i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
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 V/25/2015 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
w 2015 roku, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
f) w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki Pomorskie w Lokalnej
Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej
na lata 2014-2020,
W związku z tym, że wyrażamy chęć pozyskiwania dalszych środków w okresie
programowania poprzez Lokalną Grupę Działania, powiedział Sekretarz gminy Janusz
Wysocki przygotowany został projekt uchwały w której gmina wyraża wolę kontynuowania
członkostwa w tejże Grupie na nowy okres programowania 2014-2020.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały.
Na wspólnym posiedzeniu komisji członkowie komisji gospodarczej i społecznej pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
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 V/26/2015 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki
Pomorskie w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania
Unii Europejskiej na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
Anna Kuśmierczyk podinsp. d.s ochrony środowiska poinformowała, że projekt uchwały
dotyczy stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny, która wynosi 10 zł. miesięcznie od osoby oraz stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
która wynosi 20 zł. miesięcznie od osoby. Anna Kuśmierczyk poinformowała, że w projekcie
uchwały którą otrzymali radni nastąpiła zmiana w §, że uchwała będzie obowiązywać od 1
maja a nie od 1 kwietnia 2015 roku. Zmiana spowodowana została tym, że do 1 kwietnia nie
zdążylibyśmy wprowadzić zmian stawek.
Radny Antoni Tymicki zapytał czy na nowo mieszkańcy będą deklarować w jaki sposób
gromadzone są śmieci (segregowane czy niesegregowane).
Anna Kuśmierczyk wyjaśniła, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która obowiązuje od 1 lutego mówi tylko o wysyłaniu zawiadomień, że nastąpiła zmiana
stawki. Deklaracje które mieszkańcy złożyli są aktualne.
Wójt dodał, że deklaracje można zmienić w każdym czasie wówczas gdy coś się zmieni.
Skarbnik gminy uzupełniła, że jeżeli zmiany będą dotyczyły tylko wysokości opłaty to
wszyscy otrzymają zawiadomienia o zmianie stawki.
Na pytanie zadane przez Sołtysa Sołectwa Krasna Łąka co z osobami które nie płacą, wójt
odpowiedział, że trzeba rozróżnić dwa rodzaje osób, które nie płacą; osoby zamieszkujące na
terenie gminy, które nie złożyły dobrowolnie deklaracji i osoby które złożyły deklaracje i nie
płacą. Na nas ciąży obowiązek dochodzenia swoich roszczeń, w tej chwili zmieniły się
przepisy i ściąganiem należności będzie zajmował się Urząd Skarbowy.
Przewodniczący rady gminy zapytała czy na terenie naszej gminy dużo jest osób które nie
płacą za odpady.
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Skarbnik gminy odpowiedziała, że są to najczęściej osoby które uchylają się od opłaty
wszystkiego, od płacenia podatku, za wodę. Podejrzewam, powiedziała skarbnik, że jeżeli
przejmie to Urząd Skarbowy to będą przychodzić do nas decyzje o nieściągalności. Jeżeli
chodzi o ściągalność, to w stosunku do osób które złożyły deklaracje, jest dosyć wysoka.
Urząd gminy nadal będzie wysyłał upomnienia a Urząd Skarbowy to już jest ostateczność.
W kalkulacji którą radni otrzymali na wspólnym posiedzeniu komisji, wyliczone zostało, że
brakuje 30 tys. zł., stwierdził radny Wiesław Kot zakładając natomiast, że 321 osób, które
złożyły deklaracje na zbieranie odpadów w sposób nieselektywny zapłaci po 20 zł. czyli
gmina będzie do przodu o 21 tys. zł. Podejmując pierwszą uchwałę, po wprowadzeniu ustawy
śmieciowej, pojawiła się propozycja żeby rodziny wielodzietne za śmieci płaciły do 4 osób od
osoby w rodzinie. Proponuję, aby się zastanowić i wziąć rodziny wielodzietne pod ochronę.
W lipcu 2013 r. 2931 osób zadeklarowało gromadzenie odpadów komunalnych a teraz 2821
osób. Ubyło 110 osób. W sumie ubyło więcej osób przy śmieciach segregowanych. W
przypadku odpadów niesegregowanych było 463 a teraz jest 321 osób.
Skarbnik gminy stwierdziła, że jeśli przyjdzie osoba i zmieni deklarację z 8 osób na 5 to tych
osób ubywa. Taka osoba ma prawo zmienić deklaracje, bo w ustawie mówi się o osobach
zamieszkałych a nie zameldowanych. Jeżeli będziemy przygotowywać takie dane to każdy
miesiąc będzie inny, bo na bieżąco codziennie wpływają deklaracje.
Sekretarz gminy poinformował, że po ostatniej analizie okazało się, że ponad 90% osób z
rodzin wielodzietnych korzysta z dodatków mieszkaniowych, czyli i tak za nich płacimy.
Rzeczywiście rozpatrywaliśmy taki wariant, powiedział wójt, wówczas jak ustawa śmieciowa
wchodziła w życie w poprzedniej kadencji, że można taki wariant rozważyć. Różnie jest w
gminach np. w niektórych gminach płaci się ryczłtem, w innej, że do 5 osób płaci się od
osoby, powyżej 5 osób niezależnie ile osób jest w rodzinie płaci się tą samą stawkę. Jest to w
dyspozycji rady. Jak powiedział sekretarz rozpatrywaliśmy taką ewentualność, że rodziny
gdzie jest więcej osób , korzystają z innych form wsparcia (dodatki mieszkaniowe, zasiłki
rodzinne, czy inne) i to im rekompensuje.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego wójt powiedział, że w związku ze znacznym skokiem
stawki za śmieci niesegregowane nie wiadomo czy osoby deklarujące do tej pory zbieranie
odpadów w sposób nieselektywny nie złożą deklaracji, że będą segregować śmieci, więc nie
można liczyć czegoś, czego nie ma. Większa stawka miała na celu aby zmusić mieszkańców
do segregacji. Poza tym ten bilans to nie jest tak, że ma wyjść na zero, jak podpowiada pani
skarbnik, ledwo się to bilansuje, bo musimy jeszcze w to wliczyć koszty utrzymania PSZOKu i wywozu tych śmieci. Mamy też obowiązek, powiedział wójt, prowadzenia akcji
informacyjnej i edukacyjnej w szkołach.
Radny Piotr Charkiewicz zapytał jak wygląda weryfikacja, że ktoś zadeklarował, że będzie
segregował śmieci a jednak tego nie robi. Czy od początku podziału na śmieci segregowane i
niesegregowane, czy ktoś z urzędu stracił przywilej płacenia tej niższej stawki, zapytał radny.
W jaki sposób jest to sprawdzane.
Anna Kuśmierczyk wyjaśniła, że firma która świadczy usługę w sprawie wywozu odpadów
komunalnych ma zamontowaną kamerę i prowadzi rejestr wywozu, jest więc dokument w
postaci elektronicznej. Poza tym w gminie obowiązuje regulamin utrzymania porządku i
czystości, który jasno określa, że odpady powinny być segregowane. W tym momencie nie
ma takiego mechanizmu, że sprawdzamy w pojemnikach jakie wrzucane są odpady a jakie są
zadeklarowane.
Wójt uzupełnił, że firma, która wygrała przetarg ma obowiązek kontrolowania. To firma
odpowiada i jej pracownicy widzą co jest w pojemnikach.
Radny Wiesław Kot ponowił swoją propozycję aby rodziny wielodzietne objąć ochroną,
żeby płaciły 4 osoby w rodzinie za odpady.
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Jest wniosek formalny i należy go przegłosować, powiedział wójt, tylko trzeba mieć tą
świadomość, że jeżeli to wprowadzimy, to niestety zaproponowaną stawkę trzeba będzie
zmienić, gdyż będzie płaciło mniej osób. Koszty związane z ustawą będą podzielone na
mniejszą ilość osób.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Wiesława Kot, żeby za
śmieci płaciły 4 osoby w rodzinie.
Po przegłosowaniu w obecności 15 radnych przy 1 głosie „za”, 9 głosach „przeciw” i 5
„wstrzymujących się” rada odrzuciła powyższy wniosek.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i poddała pod
głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14
radnych, „przeciw” głosował 1 radny, „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy
podjęła uchwałę Nr V/27/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, która stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
h) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Anna Kuśmierczyk poinformowała, że projekt uchwały określa, iż opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca w kasie BS. W projekcie uchwały którą otrzymali radni nastąpiła zmiana, gdyż
uchwała będzie obowiązywać od 1 maja a nie od 1 kwietnia 2015 roku.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddała pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
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 V/28/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
i) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
W treści deklaracji, która stanowi załącznik do projektu uchwały wprowadzone zostały
niewielkie zmiany w stosunku do deklaracji obowiązującej poinformowała Anna
Kuśmierczyk podinsp. ds. ochrony środowiska.
Przewodniczący rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
i poddała pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
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 V/29/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, która
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
j) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
lata 2015-2020,
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Skarbnik gminy poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają
przede wszystkim ze zmian których dokonano w budżecie gminy na 2015 rok. Wprowadzone
zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok w wysokości 660 tys. zł. w
tym 40 tys. zł. na budowę ul. Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich oraz 620 tys. zł. na
budowę drogi ul. Cicha, Spacerowa i Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich. Kwota, która
pozostała z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięć na modernizację i remont dróg,
zwiększona została na budowę wodociągu Sadłuki-Kołoząb.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionych propozycji.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz poinformował, że komisja rewizyjna
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020 Opinia stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” braku głosów
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr V/30/2015 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 20152020 stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
k) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015,
W budżecie gminy zwiększono zarówno dochody o kwotę 319.196 zł. jak i wydatki z tym, że
wydatki zwiększono o 401.590 zł. i o tą kwotę zwiększył się deficyt budżetu, poinformowała
skarbnik gminy. W stosunku do zmian przedstawionych na komisjach dokonano
zwiększenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 13.786 zł. wynikającą ze
zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2015 r.
Zmiany w budżecie gminy przede wszystkim dotyczą przeniesienia wydatków w celu
dostosowania budżetu do zmiany wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków. Jednostki samorządu terytorialnego
mają okres 3 miesięcy od wejścia w życie tych zmian na wprowadzenie niektórych
uregulowań. Następnie skarbnik gminy przedstawiła propozycje zmian w poszczególnych
działach budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przerwała obrady sesji w celu przywitania przybyłego na
obrady sesji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego Pana Wojciecha Zielonkę.
Przewodniczący rady powróciła do kontynuowania obrad sesji i poprosiła radnych o pytania
do przedstawionych przez panią skarbnik zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący rady zapytała ile jest dzieci niepełnosprawnych w szkole wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Skarbnik gminy odpowiedziała, że zgodnie z metryką jest dziewięcioro dzieci.
Dyrektor Zespołu Szkół powiedziała, że w tej chwili jest jedenaścioro dzieci, dziewięcioro
dzieci to jest stan na 30 września. Są to dzieci niepełnosprawne, które mają wydane
orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Więcej pytań i uwag radni nie wnieśli.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Charkiewicz poinformował, że komisja rewizyjna
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki
Pomorskie na 2015 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” braku głosów
„przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr V/31/2015 w
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 stanowiącej załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.
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Do pkt 6.
Informacja z przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy.
Informację z przebiegu wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy
przedstawił sekretarz gminy Janusz Wysocki, który między innymi poinformował, że
wybory przebiegły sprawnie i bez przeszkód.
Wójt dodał, ze jeden z wniosków zgłaszanych na zebraniach przez mieszkańców dotyczył
rady gminy a mianowicie mieszkaniec jednego z sołectw wnioskował aby sesje były
nagrywane i umieszczane w internecie.
Przewodniczący rady przypomniała, że w ubiegłym roku w poprzedniej kadencji, rada
rozważała taką możliwość ale ze względów finansowych propozycja została odrzucona.
Radni stwierdzili, że obrady sesji są nagrywane i protokółowane i jest możliwość odsłuchania
przebiegu obrad oraz zapoznania się z treścią protokołów.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Do pkt 7.
Przedstawienie planów pracy komisji gospodarczej i społecznej na 2015 rok przez
przewodniczących komisji.
Plany pracy komisji na 2015 rok przedstawili przewodniczący komisji, w pierwszej
kolejności przewodniczący komisji gospodarczej, następnie przewodniczący komisji
społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do planów pracy komisji.
Plan pracy komisji gospodarczej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Plan pracy komisji społecznej stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Do pkt 8.
Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przestawił wójt Kazimierz Kulecki.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Do pkt 9.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
W punkcie tym głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sztumskiego Wojciech
Zielonka, który przypomniał, że w roku bieżącym odbędą się wybory do Izb Rolniczych, w
związku z czym trzeba zadbać o to, żeby w tych wyborach uczestniczyli rolnicy. Z każdej
gminy jest po dwóch delegatów, w powiecie sztumskim jest 10 członków Rady Powiatowej
Pomorskiej Izby Rolniczej. Poza tym wiceprzewodniczący przekazał informację na temat rent
strukturalnych i postulatów rolników w związku z ostatnimi protestami.
Przewodniczący rady podziękowała wiceprzewodniczącemu rady powiatu za przybycie i za
przedstawienie odpowiedzi na postulaty strajkowe rolników.
Radny Wiesław Kot wnioskował, aby koło cmentarza umieścić tablicę informacyjną, która
informowałaby o postoju, który mieści się 100 m dalej, natomiast w miejscu gdzie jest postój
należy wyciąć krzaki przy rowie, zrobić porządek na parkingu i umieścić tablicę
informacyjną, że jest to postój.
Drugi wniosek radnego dotyczył tablic ogłoszeń na terenie miejscowości Mikołajki
Pomorskie, aby zlikwidować dwie małe tablice ogłoszeń w centrum miejscowości a zrobić
nową większą tablicę.
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Następnie radny przekazał prośbę mieszkańców Mikołajek Pomorskich, aby na drzwiach
budynku Gminnego Ośrodka Kultury umieszczona została informacja o godzinach otwarcia
placówki.
Do pkt 10.
Wolne wnioski i informacje.
Wójt poinformował, że na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie od 1 marca do końca maja
prowadzone będą badania próbek gleb, w związku z możliwością rozszerzenia ONW. Wójt
poprosił, aby rolnicy podeszli do tego życzliwie i wpuścili badających w teren. Rolnicy z tego
tytułu nie są obciążani żadnymi kosztami.
Przygotowujemy się do wykonania dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, powiedział
wójt, którą chcielibyśmy objąć 100% gminy w związku z tym będziemy weryfikować
wszystkich potencjalnych chętnych. Często jest tak, że my chcemy sieć rozbudować a później
okazuje się, że nie ma odbiorców. Wójt poprosił, aby wszyscy którzy nie są objęci siecią
wodociągową (chodzi o pojedyncze gospodarstwa w okolicach Mikołajek) zgłaszali się do
Urzędu Gminy, gdyż będą robione zapisy. Nie oznacza to, że od razu wszyscy będą objęci
siecią, bo to będzie zależało jakie będą wymogi i rozporządzenia odnośnie pozyskania
funduszy. Brakuje nam na dzień dzisiejszy około 25-30 km sieci wodociągowej abyśmy mieli
100% gminy objętej siecią i wówczas mielibyśmy połączone poszczególne stacje uzdatniania
wody.
Sekretarz gminy poinformował, że planowane jest jednodniowe szkolenie dla rady pod
koniec miesiąca. Na początku będzie to szkolenie dla całej rady a pod koniec będą elementy
dla komisji rewizyjnej. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Radny Mariusz Wojtkowiak poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom sołectw
Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich organizuje turniej sołectw w piłkę siatkową, który
odbędzie się 28 marca o godz. 1000 na który serdecznie wszystkich zaprasza.
Przewodniczący rady przypomniała radnym o obowiązku składania oświadczeń o stanie
majątkowym do końca kwietnia oraz podziękowała radnym którzy przybyli na memoriał
Eugeniusza Żebrowskiego.
Do pkt 11.
Zakończenie sesji.
W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady
Zuzanna Smoter o godz.1450 zamknęła V sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
Protokółowała Barbara Kot
Przewodniczący
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

