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Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 13 października 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 X sesję Rady Gminy.
Przewodniczący rady przywitała wójta Kazimierza Kuleckiego, panią skarbnik Marię
Kalinowską, kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników
Urzędu Gminy, radnych, oraz mieszkańców.
Przewodniczący przywitała zaproszonego na sesję Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Pomorskiego Pana Józefa Sarnowskiego oraz Panią Sylwię Grębowską
nauczycielkę Zespołu Szkół, której wręczony zostanie akt nadania stopnia awansu
zawodowego.
Do pkt 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał.
nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał. Nieobecny, usprawiedliwiony, radny Antoni Tymicki.
Spoza grona radnych w posiedzeniu uczestniczyli wójt i skarbnik gminy.
Do pkt 3.
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący odczytała zaproponowany radnym następujący porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Pani
Sylwii Grębowskiej.
6. Wybory ławników do sądów powszechnych:
a) odczytanie przez przewodniczącego rady przesłania Krajowej Rady Sędziów
Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników,
b) przedstawienie przez Zespół opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów
powszechnych,
c) zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników,
d) dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na
kadencję 2016-2019.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach
Pomorskich,
b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
Mikołajkach Pomorskich,
c) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na
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nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki
Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie,
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie
Mikołajki Pomorskie,
f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie
Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki
Pomorskie,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku MirowiceDąbrówka Pruska o długości 2,8 km",
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za I
półrocze 2015 r.
9. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do porządku obrad sesji.
Listę podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do pkt. 4.
Przyjęcie protokołów Nr VIII/2015 i Nr IX/2015 z sesji rady gminy.
Przewodniczący rady poinformowała, iż protokoły z sesji Nr VIII/2015 I Nr IX/2015
wyłożone były do wglądu przed sesją i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów. Po przegłosowaniu w obecności 14 radnych, radni
jednogłośnie przyjęli protokół Nr VIII/2015 i Nr IX/2015 bez odczytywania do akceptującej
wiadomości.
Do pkt. 5.
Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Pani Sylwii Grębowskiej
Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie Pan Kazimierz Kulecki odczytał akt nadania
awansu stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczycielce Zespołu Szkół w
Mikołajkach Pomorskich Pani Sylwii Grębowskiej, podpisany przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty.
Pan Kazimierz Kulecki wręczając akt i kwiaty, złożył Pani Sylwii Grębowskiej gratulacje,
życząc zdrowia i wytrwałości w pracy zawodowej.
Do gratulacji i życzeń przyłączyła się pani Zuzanna Smoter przewodniczący rady gminy oraz
dyrektor Zespołu Szkół pani Joanna Żywicka.
Zgromadzeni na sesji nagrodzili panią Sylwię gromkimi brawami.

3

W dalszej części obrad przewodniczący rady oddała głos Wiceprzewodniczącemu Sejmiku
Województwa Pomorskiego Panu Józefowi Sarnowskiemu.
Pan Józef Sarnowski zwrócił się do zebranych z prośbą o pomoc w związku z wyborami do
Sejmu i Senatu RzP. Poinformował, iż startuje na posła z listy PSL z pierwszej pozycji. Pan
Sarnowski zapewnił, że gdy zostanie posłem, priorytetem jego działań będzie pomoc dla
środowisk po byłych PGR ach, gdyż problem ten, jest mu dobrze znany. Prosząc o
zawierzenie, zapewnił, że będzie skutecznie reprezentował ten region i będzie się starał, aby
część środków na ten region była dzielona sprawiedliwie.
Przewodniczący rady – Uczestnicząc w obradach naszej sesji, wówczas kiedy
rozmawialiśmy o przebudowie drogi wojewódzkiej, obiecał Pan zająć się tą sprawą.
Chcielibyśmy wiedzieć co Pan zrobił w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Sejmiku odpowiedział, że złożył w tej sprawie wniosek do budżetu.
Na interpelację złożoną na sesji Sejmiku otrzymał odpowiedź enigmatyczną w sprawie
przebudowy drogi.
Do pkt 6.
Wybory ławników do sądów powszechnych:
a) odczytanie przez przewodniczącego rady przesłania Krajowej Rady Sędziów
Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników,
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter odczytała przesłanie Krajowej Rady Sędziów
Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników.
Przesłanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
b) przedstawienie przez Zespół opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do
sądów powszechnych,
Opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników przedstawiła Irena Sadłos zastępca
przewodniczącego Zespołu.
Opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
c) zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników,
Regulamin głosowania w wyborach ławników przedstawiła Barbara Kot insp. d.s. obsługi
rady.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego regulaminu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 14 głosami „za”
zatwierdziła regulamin głosowania.
Regulamin stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
d) dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej,
Przewodniczący rady poprosiła o zgłaszanie spośród radnych kandydatów do komisji
skrutacyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Mariusz Wojtkowiak – wyraził zgodę,
1. Wojciech Błaszczuk – wyraził zgodę,
2. Katarzyna Grochowska – wyraziła zgodę,
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący rady odczytała zaproponowany skład komisji i poddała pod głosowanie cały
skład:
Mariusz Wojtkowiak
Wojciech Błaszczuk
Katarzyna Grochowska
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Po przegłosowaniu, jednogłośnie – 14 głosami „za” rada zatwierdziła powyższy skład komisji
skrutacyjnej.
Członkowie komisji spośród powyższego składu wybrali przewodniczącego, którym został
Mariusz Wojtkowiak..
Przewodniczący rady poprosiła komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Członkowie komisji skrutacyjnej opatrzyli karty do głosowania pieczęcią Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie i rozdali karty radnym.
Następnie członek komisji skrutacyjnej wyczytywał kolejno według listy, nazwiska radnych.
Wyczytany radny podchodził do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucał do niej
kartę do głosowania.
Po przeliczeniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej Mariusz Wojtkowiak ogłosił
wyniki wyborów.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Piotr Hałuszczak uzyskał 10 głosów,
Justyna Irena Zaborowska Lenga uzyskała 4 głosy
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat Piotr Hałuszczak wybrany
został na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.
Protokół z ustalenia wyników głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na
kadencję 2016-2019.
Rada gminy w obecności 14 radnych podjęła uchwałę Nr X/62/2015 w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016-2019, stanowiącej
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do pkt 7.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach
Pomorskich,
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w
Mikołajkach Pomorskich przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji
oraz przeanalizowany został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy.
Informacji na temat projektu uchwały udzielił kierownik referatu gospodarczo-komunalnego
Jacek Karpowicz, który wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowany został w związku z tym,
iż realizując budowę ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich zaistniała konieczność
przeznaczenia części działki stanowiącej własność osoby fizycznej na poszerzenie pasa
drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i Wąskiej. Właściciel wyraził zgodę oddać
przedmiotową działkę w zamian za działkę sąsiadującą z jego nieruchomością, która stanowi
własność Gminy.
Projekt zaopiniowany został pozytywnie przez komisje.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Mikołajkach Pomorskich, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
Mikołajkach Pomorskich,
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Mikołajkach Pomorskich przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na
obrady sesji oraz przeanalizowany został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady
gminy.
Informacji na temat projektu uchwały udzielił kierownik referatu gospodarczo-komunalnego
Jacek Karpowicz.
Projekt uchwały przygotowany został w związku z tym, iż do wójta wpłynął wniosek w
sprawie wykupu działki o pow. 0,0117 ha położonej w Mikołajkach Pom. Działka ta jest
własnością Gminy ale nie jest niezbędna do realizacji zadań własnych Gminy.
Projekt zaopiniowany został pozytywnie przez komisje.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/64/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Mikołajkach Pomorskich, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
c) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie
przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji oraz przeanalizowany
został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy.
Kier. ref. gospodarczo-komunalnego poinformował, że Windfarm Polska budująca farmę
wiatraków w Cieszymowie złożyła wniosek o położenie kabla, którym będzie odbywał się
transport energii elektrycznej średniego napięcia. Kabel ten będzie przechodził przez
nieruchomość gminną, w związku z czym przygotowany został projekt uchwały.
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/65/2015 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka,
Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie,
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka,
Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie, przekazany został
radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji oraz przeanalizowany został na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych rady gminy.
Przedmiotowa uchwała była również szerzej omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji.
Jest ona kontynuacją planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krasna Łąka,
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Krastudy, Mikołajki Pomorskie. Uchwała dotyczy budowy wiatraków poinformował kier.
ref. gospodarczo-komunalnego Jacek Karpowicz.
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/66/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka,
Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie, stanowiącą załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu.
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie
Mikołajki Pomorskie,
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie
Mikołajki Pomorskie, przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji oraz
przeanalizowany został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy.
Kolejny projekt uchwały dotyczy budowy farmy wiatraków, powiedział kier. ref.
gospodarczo-komunalnego. Plan obejmuje wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i
Krastudy w naszej gminie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/67/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie
Mikołajki Pomorskie, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie
Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki
Pomorskie,
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia
Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie,
przekazany został radnym wraz z zawiadomieniem na obrady sesji oraz przeanalizowany
został na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy.
Przedmiotowa uchwała omówiona była szerzej na wspólnym posiedzeniu komisji. Uchwała
dotyczy zagospodarowania odpadów, które posiadają wartość energetyczną. Od 2016 roku nie
będzie można takich odpadów składować na składowiskach tylko będziemy musieli je spalać,
powiedział kier. ref. gospodarczo-komunalnego.
Przewodniczący rady zapytała czy w wyniku spalania będzie powstawała jakaś energia
cieplna i co z tym będzie robione.
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Kier. ref. gospodarczo-komunalnego wyjaśnił, że w myśl ustawy jest takie założenie żeby
dodatkowo z odpadów, które w tej chwili trafiają na składowisko odpadów a posiadają
wartość kaloryczną ze spalenia, żeby pozyskać jeszcze energię cieplną i elektryczną.
Radny Wiesław Kot zapytał co czeka naszą gminę, w związku z podjęciem uchwały, czy
grozi nam podwyżka opłaty za odpady komunalne.
Wójt odpowiedział, że trudno się odnieść w tej chwili co do podwyżki, czy to wiąże się z
podwyżką czy nie wiąże się z podwyżką. Ustawa nakłada na nas obowiązek, że śmieci frakcji
powyżej określonej zawartości suchej masy, musimy wykorzystać energetycznie, nie możemy
ich składować na składowisku. Jest to uchwała intencyjna, powiedział wójt, która na dzień
dzisiejszy do niczego nas nie zmusza. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, za tą uchwałą będzie
następna uchwała, gdzie będą zawarte już konkretne sformułowania i konkretne obowiązki i
po naszej stronie i po stronie Gminy Miasta Gdańsk. Jak już powiedziałem, nie wiem czy
będzie się to wiązało z podwyżką śmieci czy nie, gdyż jest to dzisiaj dyskusja czysto
teoretyczna. Co zagwarantowali przedstawiciele miasta Gdańska, to oprócz tego, że miasto
Gdańsk jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, to, że niezależnie od tego w jakiej
odległości gmina leży od Gdańska to opłata dla wszystkich będzie jednakowa. Jeżeli nie
będziemy w stanie tych śmieci przeznaczyć do wykorzystania energetycznego, to będą na nas
nałożone kary i wtedy to może spowodować podwyżkę i to drastyczną, powiedział wójt.
Radny Mariusz Czarnecki zapytał, czy w sytuacji kiedy rada nie podejmie uchwały, to czy
wiąże się to z tym, że firma, która wywozi odpady z naszej gminy, wypowie nam umowę i
będziemy zmuszeni szukać innego odbiorcy.
Jacek Karpowicz odpowiedział, że Gmina musi się rozliczyć z odpadów a nie nasz
kontrahent.
Wójt dodał, że jesteśmy jedną z ostatnich gmin, która podejmuje taką uchwałę. W naszym
powiecie uchwały jeszcze nie podjął Sztum. Gminy z powiatu kwidzyńskiego, które tworzyły
spółkę w Gilwie i są jej właścicielami, do której my składujemy śmieci, poinformowałwójt,
niektóre z tych gmin zaciągały nawet kredyt na budowę składowiska śmieci. Gminy te już
dawno podpisały porozumienie z Gdańskiem. Wahaliśmy się długo dlatego nie poruszaliśmy
tego tematu ale w tej chwili takich gmin jak my zostało niewiele. Jak już powiedziałem, jest
to uchwała intencyjna, która na dzień dzisiejszy do niczego nas nie obliguje, stwierdził wójt.
Komisja gospodarcza i społeczna większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/68/2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia
Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie,
stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku MirowiceDąbrówka Pruska o długości 2,8 km",
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku
Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2,8 km" przekazany został radnym wraz z
zawiadomieniem na obrady sesji oraz przeanalizowany został na wspólnym posiedzeniu
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komisji stałych rady gminy.
Uchwała dotyczy kolejnego etapu remontu dróg powiatowych i partycypacji w kosztach
naszej gminy, poinformował kier. ref. gospodarczo-komunalnego. Wnioskodawca
posiadający partnera i wkład jego wynosi więcej niż 50% to jego projekt jest bardziej
punktowany, dlatego w przedmiotowej uchwale pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego
wynosi 51%.
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, ”za” uchwałą głosowało 14 radnych,
„przeciw” głosowało 0 radnych , „wstrzymało się od głosu” 0 radnych , rada gminy podjęła
uchwałę Nr X/69/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku
Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2,8 km", stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
Skarbnik gminy Maria Kalinowska poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje
się przyjęcie po stronie dochodów jak i wydatków kwoty 28.034 zł. Wynik budżetu jak i
przychody i rozchody pozostają bez zmian.
W wydatkach mamy środki na wykup działek na ul. Spacerowej i w sprawozdaniu wójta w
okresie międzysesyjnym jest punkt dot. spotkania z dyrektorem Agencji Nieruchomości
Rolnych też w sprawie ul. Spacerowej, zauważył radny Piotr Charkiewicz, czy już można w
związku z tym powiedzieć jaka jest koncepcja poprawy tej ulicy.
Skarbnik gminy poinformowała, że w wydatkach 10 tys. zł. dotyczy podziału działek osób
prywatnych.
Kier. ref gospodarczo-komunalnego dodał, że osoby te przekazują działki nieodpłatnie,
kwota w wydatkach dotyczy kosztów geodety i spraw formalnych.
Radny Piotr Charkiewicz powiedział, że nie pyta o wydatki tylko czy jest koncepcja.
Przewodniczący rady stwierdziła, że na zapytanie radnego wójt udzieli odpowiedzi po
przedstawieniu sprawozdania w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały.
Opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za”, braku głosów
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, rada podjęła uchwałę Nr X/70/2015 w
sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok, stanowiącą załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.
Do pkt 8.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2015 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
za I półrocze 2015 r. przedstawił przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Do pkt 9.
Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
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Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz Kulecki.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Wójt odnosząc się do pytania radnego Piotra Charkiewicza dotyczącego działek przy ul.
Spacerowej, powiedział, że całe zamieszanie z ul. Spacerową, chodzi o jej szerokość,
spowodowało to, że niektórzy mieszkańcy zadeklarowali chęć przekazania nieodpłatnie
części swoich działek na poszerzenie ulicy. Pieniądze, które są zabezpieczone w budżecie to
są pieniądze na koszty, jak powiedział wcześniej kierownik, związane z podziałami i z
przejęciem tych działek. Mamy już w tej chwili zgodę części właścicieli na wejście w teren,
tak, że już możemy te prace prowadzić. Prowadzimy również rozmowy z Agencją
Nieruchomości Rolnych na temat bloków przy ul. Jasnej. Jeden z bloków przy tej ulicy nie
ma dostępu ani do drogi gminnej ani do działki gminnej. Agencja sprzedała mieszkania wraz
z całym budynkiem nie udostępniając możliwości dojścia do tego budynku. Jest wola ze
strony Agencji odstąpienia nam, powiedział wójt, jednej albo dwóch działek (to zostanie
jeszcze ustalone). Być może, że Agencja sfinansuje koszty z wybudowaniem drogi
dojazdowej do jednego bloku. Jeżeli chodzi o działki przy ul. Spacerowej, również
prowadzone były negocjacje z Agencją i Agencja wyraziła wolę na wydzielenie części
niektórych działek pod poszerzenie ul. Spacerowej.
Więcej pytań do sprawozdania nie wniesiono.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Do pkt 10.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Radny Andrzej Solecki zgłosił, że pobocza przy drodze powiatowej w Krastudach strasznie
zarosły, są zakrzaczone.
Wójt odpowiedział, że w tej chwili można tylko wystąpić z wnioskiem do powiatu o
odkrzaczenie. W tym roku nie mamy podpisanego porozumienia z powiatem na
utrzymywanie dróg powiatowych.
Radny Wiesław Kot powiedział, że jadąc w kierunku Pierzchowic przy skrzyżowaniu
Pierzchowice -Wilczewo zawalił się przystanek autobusowy i należy coś z tym zrobić.
Kier. ref. gospodarczo- komunalnego odpowiedział, że przystanek został uszkodzony i w
wyniku uszkodzenia zawalił się. Poczyniliśmy rozmowy z firmą, która uszkodziła ten
przystanek i firma ta jest w stanie utwardzić nam kostką teren pod przystanek.
Zdecydowaliśmy, że nie będziemy odbudowywać tego przystanku, tylko chcemy przystanek
przenieść bliżej zabudowań i jest szansa na nowa wiatę. Dążymy do takiego rozwiązania,
stwierdził kierownik.
Radni nie wnieśli więcej interpelacji i zapytań.
Do pkt 11.
Wolne wnioski i informacje.
Wniesiono następujące wolne wnioski i informacje:
Kier. ref. gospodarczo-komunalnego Jacek Karpowicz wracając do tematu ul. Spacerowej
powiedział, że nie wszyscy mieszkańcy tej ulicy skłonni byli oddać gminie swoje działki,
więc rozwiązania na tej ulicy nie będą w 100% idealne. Po części udało się poszerzyć ul.
Spacerową ale część działek ma nieuregulowany status prawny i nie mogliśmy ich przejąć.
Wójt przeprowadził rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencja jest w stanie
przekazać nam swoje grunty pod poszerzenie tej ulicy. Jak Agencja przekaże nam grunty jest
szansa, że połączymy ul. Cichą ze Słoneczną pełną szerokością drogi, powiedział kierownik.
Zaznaczył też, że od strony hurtowni pana Króla udało się zrobić kilka poszerzeń ale nie będą
one połączone ciągłością. To, co nie będzie połączone planujemy wysypać tłuczniem
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kamiennym. Być może w przyszłości (w momencie gdy działki będą miały uregulowany
status prawny ) utwardzimy te odcinki drogi.
Wójt dodał, że niepotrzebnie na początku zrobiono z tego tematu sensację. W ubiegłym roku
mieliśmy kilka spotkań z mieszkańcami tej ulicy i cały czas tłumaczyliśmy, że ta ulica jest
wąska. Po rozmowach mieszkańcy zadeklarowali chęć przekazania części swoich działek (jest
to nieraz jeden lub 2 metry) ale nie będzie to na całej szerokości, jak powiedział pan
kierownik, gdyż sporo działek nie ma uregulowanych spraw własnościowych i mimo dobrej
woli ich użytkowników, nie mogą przekazać nam działek. Konstrukcja tej drogi, powiedział
wójt daje możliwość, że w każdej chwili można ją poszerzyć. Myślę, że lepiej niech ta ulica
jest wąska utwardzona, niż żebyśmy jej w ogóle nie robili, stwierdził wójt.
Dyr. Zespołu Szkół Joanna Żywicka poinformowała, że 2 października została
podsumowana działalność sportowa dla szkół województwa pomorskiego, zarówno dla szkół
podstawowych jak i gimnazjum. Mamy się czym poszczycić, powiedziała pani dyrektor,
dlatego, że nasza szkoła podstawowa na 7 tys. szkół, które brały udział we
współzawodnictwie, zajęła VI miejsce. Gimnazjum w kategorii małych gimnazjów do 250
uczniów, zajęło III miejsce. Twórcami są wuefiści pan Wojtkowiak, pan Felski i pani Sylwia
Grębowska. Pani dyrektor nadmieniła, że uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w rywalizacji
„Energa Athletic Cup 2015”, gdzie głównym opiekunem jest pan Mariusz Wojtkowiak.
Mamy dwóch uczniów w gimnazjum- Krzysiu Chodowski i Olek Jastrowski, którzy najpierw
zdobyli mistrzostwa województwa, potem mistrzostwa okręgu a później zdobyli VII miejsce
na mistrzostwach Polski i będą objęci honorowym patronatem i będą uczestniczyć w letnich
obozach sportowych.
Zebrani na sesji oklaskami wyrazili uznanie dla uczniów i nauczycieli.
Przewodniczący rady poinformowała, że radny Mariusz Wojtkowiak na wspólnym
posiedzeniu komisji zgłosił, żeby został trochę zmieniony regulamin dotyczący stypendium.
Radny Mariusz Wojtkowiak dodał, że chodziło o dopisanie w regulaminie, żeby mogły
korzystać ze stypendium osoby, które uzyskają wybitne sukcesy np. sportowe.
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter dodała, że chodzi o to żeby do regulaminu o
stypendium wójta dopisać jeszcze jeden punkt, żeby nie brano pod uwagę wyników
nauczania tylko inne wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach.
Dyr. Zespołu Szkół poinformowała, że w regulaminie jest zapis dotyczący olimpiad i
konkursów na poziomie od wojewódzkiego wzwyż. Jest taka sytuacja, że dziecko może
dostać stypendium jeżeli ma średnią 5,5 w szkole podstawowej albo 5,3 w gimnazjum lub jest
finalistą albo laureatem konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego, czyli nie musi mieć
średniej. Trzeba sprawdzić jak dokładnie brzmi ten zapis w regulaminie, czy dotyczy tylko
konkursów przedmiotowych i olimpiad, jeżeli nie, to żeby był zapis i inne osiągnięcia,
stwierdziła pani Joanna Żywicka.
Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono.
Do pkt 12.
Zakończenie sesji.
W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady
Zuzanna Smoter godz.1540 zamknęła X sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
Protokółowała Barbara Kot
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

