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Protokół Nr XIV/2016
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 marca 2016 roku w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.
Do pkt 1.
Otwarcie.
Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1400
otworzyła XIV sesję Rady Gminy.
Przewodniczący rady przywitała Wysoką Radę, wójta Pana Kazimierza Kuleckiego,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów
oraz mieszkańców.
Przewodniczący przywitała gościa przybyłego na sesję: Kierownika Posterunku w Starym
Targu st. aspiranta Artura Pyziaka.
Do pkt 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący rady oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Spoza grona rady w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy.
Do pkt 3.
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący rady przedstawiła następujący 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 ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie;
b) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki
Pomorskie;
c) w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016
roku;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości lokalowych do
dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tych umów;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym
Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie;
f) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
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7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
Nie wniesiono propozycji zmian w porządku obrad sesji.
Lista podjętych na sesji uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z 30 grudnia 2015 roku.
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 15
radnych, rada jednogłośnie przyjęła protokół bez odczytywania do akceptującej wiadomości.
Do pkt 5.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie;
Projekt uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie został przekazany radnym wraz z
zawiadomieniem na sesję.
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Pan Jacek Karpowicz poinformował, iż
w związku z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nastąpiła
konieczność podjęcia nowej uchwały zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej
wymienionym piśmie. Pan kierownik dodał też, że projekt uchwały został szerzej
przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji społecznej i gospodarczej
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania w obecności 15
radnych, „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0
radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIV/88/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki
Pomorskie, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
b) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki
Pomorskie;
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Mikołajki Pomorskie został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję.
Sekretarz Gminy Pan Janusz Wysocki przedstawił, iż w związku ze zmianą przepisów o
systemie oświaty nastąpiła konieczność przygotowania zasad naboru dzieci do szkół w naszej
gminy, które nie zamieszkują na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

3

W wyniku głosowania w obecności 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 15 radnych,
„przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę Nr
XIV/89/2016 sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie, która
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016
roku;
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki
Pomorskie w 2016 roku został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję.
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Pan Jacek Karpowicz stwierdził, że
program wyżej wymienionego projektu uchwały zapewnia opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez zmniejszenie
populacji bezdomnych zwierząt oraz edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego
traktowania zwierząt. Pan kierownik nadmienił, iż projekt uchwały był omawiany
szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji społecznej i gospodarczej Rady Gminy.
Radny Pan Wiesław Kot zapytał, czy jeżeli któryś z mieszkańców gminy przygarnie
bezdomnego psa i będzie chciał go zbadać u lekarza, czy będzie mógł liczyć na pomoc ze
strony urzędu w tej sprawie.
Pan Karpowicz odpowiedział, że nie, gdyż mowa jest o zwierzętach bezdomnych.
Pani Przewodnicząca dodała, że jeżeli przygarnie się takiego psa, zwierzę to nie będzie
zwierzęciem bezdomnym.
Radny Bogdan Mularczyk wtrącił, że w ostatnim punkcie uchwały jest zaplanowane 1.000
zł na leczenie bezpańskich zwierząt.
Pan Kierownik odpowiedział, że będzie dochodziło do sytuacji, w której mieszkańcy będą
zgłaszać i twierdzić, że przygarnęli zwierzęta bezdomne, po czym będą liczyły na pomoc ze
strony urzędu.
Radny Bogdan Mularczyk opowiedział, że w sołectwie w Dworku jest wybudowany kojec i
w przypadku ujęcia takiego zwierzęcia jest on zamykany w tym kojcu po czym informowany
jest Urząd Gminy o tym fakcie.
Pan Kierownik dodał, że zabranie takiego zwierzęcia to koszt 1.100 zł z budżetu gminy.
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli więcej uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania w obecności 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 15 radnych,
„przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę Nr
XIV/90/2016 sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku,
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości lokalowych do
dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tych umów;
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości
lokalowych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy
Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tych umów został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję.
Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego poinformował, że uchwała była omawiana
szerzej na wspólnym posiedzeniu komisji gospodarczej i społecznej, dodał, że uchwała ta
dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki publicznej, które posiadają osobowość
prawną, w związku z tym poprawną formą użytkowania lokalu przez te jednostki powinna
być dzierżawa.
Komisje społeczna i gospodarcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania w obecności 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 15 radnych,
„przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się od głosu” 0 radnych, rada podjęła uchwałę Nr
XIV/91/2016 sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie
geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie;
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie
geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie został przekazany radnym wraz z
zawiadomieniem na sesję.
Pan Jacek Karpowicz powiedział, iż firma Poskór wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołoząb Mały w
celu przekształcenia tego terenu i wyłączeniu go spod produkcji rolnej.
Komisje społeczna i gospodarcza negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania w obecności 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 0 radnych,
„przeciw” głosowało 14 i „wstrzymał się od głosu” 1 radny, rada nie podjęła uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina
Mikołajki Pomorskie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
f) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

Pani Skarbnik Maria Kalinowska przedstawiła propozycje zmian. Wyjaśniła, że
ogółem dochody i wydatki proponuje się zwiększyć o 35.130 zł. Dochody i wydatki
zwiększono m.in. w dziale oświata i wychowanie w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie zadań
bieżących pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za
zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. W dziale 852 zostały zwiększone dochody i wydatki
o kwotę 321 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Również
wprowadzenie po stronie dochodów w drogach wewnętrznych 27.209 zł jest to zwrócony
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podatek vat za rok ubiegły. W dziale 801 zwiększono dochody w kwocie 5.100 zł. Zmiana w
kwocie 4.100 zł dot. przeniesienia pomiędzy paragrafami. Ponadto zwiększono wydatki w
dziale 753 o kwotę 9.309 zł na zakup materiałów do remontu łazienek w Urzędzie Gminy
Mikołajki Pomorskie oraz w dziale 754 w kwocie 23.000 zł w tym 20.000 zł z
przeznaczeniem na wsparcie finansowe zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Starym
Targu i 3.000 zł na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z
utrzymaniem i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. W dziale 801 w
kwocie 3.600 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu refundacji innej gminie kosztów dotacji udzielonej na
dzieci będące mieszkańcami własnej gminy.
Pan Mularczyk zapytał, czy kwota na remont łazienek może być refundowana w związku z
tym, że jest przystosowywana dla osób niepełnosprawnych.
Pan Sekretarz odpowiedział, że nie mogą ubiegać się o taką refundację, gdyż gmina nie
może być odbiorcą takiej pomocy, może jedynie taką pomoc dawać.
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli więcej uwag i pytań do projektu uchwały. W wyniku głosowania w
obecności 15 radnych, „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” głosowało 0 i „wstrzymało się
od głosu” 0 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XIV/93/2016 w sprawie zmian budżetu gminy
Mikołajki Pomorskie, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Do pkt 6.
Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt Kazimierz Kulecki.
Informacja z działalności stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do sprawozdania wójta.
Do pkt 7.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Radny Piotr Charkiewicz zapytał, czy jest możliwość zrobienia parkingu dla samochodów
osobowych przy dworcu PKP, gdyż nie ma takiego miejsca. Dodał też, że zauważył, że jest
miejsce, w którym można by było zrobić taki parking nie ingerując w niczyją posesję oraz nie
niszcząc chodnika.
Wójt Gminy odpowiedział, że był składany wniosek do PKP w tej sprawie, jednak PKP
odpowiedziało, że nie było to przewidziane w ramach inwestycji. Dodatkowo był składany
wniosek w sprawie wybudowania zjazdu, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym i matkom z
dziećmi dostanie się na perony. Inwestycja na obecną chwilę nie została jeszcze odebrana,
więc wybudowanie zjazdu może uda się jeszcze wyegzekwować- dodał wójt.
Radny Piotr Charkiewicz zauważył, że jeżeli w projekcie były uwzględnione windy, a PKP
odstąpiło od tego, to powinni zaoferować coś w zamian.
Radny Wiesław Kot zakomunikował, że w Mikołajkach Pomorskich stale są przepełniane
pojemniki na odpady plastikowe. Firma, która zabiera śmieci pozostawia część odpadów,
które później rozprzestrzeniają się po całej miejscowości, Pan radny dodał też, że osoby
mieszkające poza miejscowością przywożą odpady do Mikołajek Pomorskich i momentalne
kosze się zapełniają. Pan Kot zapytał, czy można by zrobić pojemnik na odpady plastikowe
zamykany.
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Pani Przewodnicząca dodała, że problem ten najbardziej dotyczy śmietników znajdujących
się przy Urzędzie Gminy.
Pan Kierownik Jacek Karpowicz powiedział, że niedawno była interwencja w tej sprawie
odnośnie firmy, która to wywozi. Zauważył też, że sytuacja uległa poprawie odnośnie
wywożenia odpadów. Mieszkańcy naszej gminy wypełnili też deklaracje o tym, że będą
segregować odpady i czy wyrzucą śmieci w naszej miejscowości czy w swojej, to my mamy
obowiązek je zabrać- dodał.
Radny Piotr Charkiewicz dodał, że może mieszkańcy nie zgniatają plastików i objętościowo
jest ich dużo.
Pan kierownik nadmienił, że może wśród mieszkańców warto by było przeprowadzić
edukację w tej sprawie.
Wójt Gminy stwierdził, że problem ten się nasila i skłania się ku temu, aby odbierać śmieci
od mieszkańców bezpośrednio z domu.

Do pkt 8.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Wiesław Kot zwrócił się do Pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z pytaniem,
czy jest możliwość gry w tenisa w sali GOK-u przez mieszkańców.
Pan Dzikowski odpowiedział, że jest taka możliwość, jednak zaznaczył, że posiadają tylko
jeden stół. Zaproponował dwa dni w tygodniu, środę i piątek do godz. 1920.
Sołtys Krasnej Łąki zapytał, czy sołtys Mikołajek Pomorskich nie może zakupić drugiego
stołu z funduszu sołeckiego.
Radny Wiesław Kot odpowiedział, że fundusz sołecki na ten rok jest już rozdysponowany.
Radny Antoni Tymicki zaproponował, że może warto byłoby postawić betonowy stół na
boisku, aby w każdej chwili móc grać.
Pan dyrektor stwierdził, że boisko nie jest najlepszym miejscem, z tego względu, że jest to
miejsce mocno oddalone od centrum i nie ma nikt nad nim stałej kontroli. Są inne miejsca, w
których można by było taki stół postawić, trzeba się nad tym zastanowić- dodał.
Radny Mularczyk zadał pytanie, czy radni mogliby otrzymać materiały z prezentacji, która
odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji gospodarczej i społecznej dotyczącej budowy i
modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na zlecenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
Pan kierownik odpowiedział, że poprosi projektanta o przygotowanie materiałów.
Kierownik posterunku Policji w Starym Targu podziękował wójtowi, szanownej radzie za
wsparcie i pomoc w związku z zamiarem zakupu samochodu dla policji w Starym Targu.
Radny Piotr Charkiewicz wypowiedział się na temat zatrzymywania przy banku w
Mikołajkach Pomorskich. Zwrócił się do Pana policjanta z prośbą o utworzenie 2-3 miejsc
parkingowych, w związku z tym, że w tym miejscu jest zakaz zatrzymywania się.
Pan Policjant odpowiedział, że myśli, iż jest taka możliwość, gdyż w tym miejscu jest dość
szeroko, więc nie powinno być problemu.
Pan dyrektor GOK-u zaprosił na stół wielkanocny, który odbędzie się w holu szkoły w
najbliższą sobotę od godz. 1200. Poinformował, że obecny będzie specjalista ds. żywienia Pan
Krzysztof Jaworski. Pan dyrektor zaprosił również na koncert charytatywny pt. „Muzyka,
przyjaźń i pomoc”, który odbędzie się 3 kwietnia 2016 roku o godz. 1500.
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Do pkt 9.
Zakończenie sesji.
W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady o godz.
1500 zamknęła XIV sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Protokółowała Magdalena Wojtacka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

