PROJEKT

PROTOKÓŁ
obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 31 grudnia 2018 r.
Rozpoczęcie obrad o godz. 1000
Zakończenie obrad o godz. 1025
Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie
prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Michał Boczulak poinformował, że 27 grudnia br.
wpłynął wniosek od Burmistrza Miłakowa o zwołanie sesji nadzwyczajnej i zawarcie
w porządku obrad następujących punktów: informacja Burmistrza z pracy między sesjami,
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034 oraz zmiany
w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.
W związku z powyższym otworzył obrady IV nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w Sali
Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie. W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej
w Miłakowie, Burmistrz Miłakowa, Zastępca Burmistrza Miłakowa oraz Skarbnik Gminy (wg
listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poinformował, że na obradach IV sesji nadzwyczajnej uczestniczy
13 radnych, stwierdził kworum.
/Wniosek w załączeniu do protokołu./
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji (w załączeniu do
protokołu).
Nikt z radnych nie wniósł uwag.
Ad. 3 Informacja Burmistrza z pracy między sesjami (19.12 – 31.12.2018 r.);
Przewodniczący Rady oddał głos dla Burmistrza Miłakowa.
Burmistrz Miłakowa poinformował, że:
1. Uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym dotychczasowy okres wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w Łukcie. Zaprezentowano
możliwości ubiegania się o nowe formy dofinansowań projektów.
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2. Brałem udział w Wigilii szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Miłakowie.
3. Uczestniczyłem w wojewódzkim spotkaniu opłatkowym z Marszałkiem Województwa
w Olsztynie.
4. Spotkałem się z Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Morąga Panią Krystyną Sałak.
5. Odbyły się przedświąteczne spotkania uczniów i pracowników Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Miłakowie oraz w Filii w Boguchwałach.
6. Odbyła się odprawa szkoleniowo-planistyczna w zakresie zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej na terenie powiatu ostródzkiego w 2019 roku. Został tam oddelegowany
insp. Stanisław Banach.
7. Spotkałem się z Panem Zbigniewem Atrachimowiczem ws. organizacji Orszaku Trzech
Króli.
8. W dniach 5-7 grudnia 2018 roku przeprowadzona została kontrola projektu "Zapewnienie
równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo". Przedłożona
dnia 8 grudnia 2018 roku informacja pokontrolna potwierdza prawidłowość realizacji
projektu.
9. Dnia 28 grudnia 2018 r. zostały przedłożone uwagi do wniosku o dofinansowanie
"Utwardzenie nawierzchni dróg 151016N, 15100N oraz 151525N w Gminie Miłakowo oraz
modernizacja chodników". Dla Gminy jest to potwierdzenie, że inwestycja modernizacji
dróg w Boguchwałach do szkoły, w Książniku przy świetlicy wiejskiej oraz w Miłakowie
ulica Szkolna już wkrótce zostanie sfinalizowana poprzez podpisanie Umowy o przyznanie
pomocy.
10.

Gmina Miłakowo zakończyła realizację projektu "Eksperyment nowym modelem

lekcji" współfinansowanego z RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
11.

Odbyło się I Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste

Środowisko” w Ostródzie, na którym wybrano Zarząd i przedstawicieli Zgromadzenia:
Przewodniczącym Zgromadzenia został Józef Blank
Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia – Krzysztof Szulborski
Przewodniczącym Zarządu – Bogusław Fijas
Wiceprzewodniczącym Zarządu – Adam Żyliński
Członkowie zarządu: Krzysztof Harmaciński, Tadeusz Sobierajski, Mirosław Stegienko,
Zbigniew Michalak, Adam Zapałowski.
12. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Remizie OSP Miłakowo.
13. Jako Burmistrz Miłakowa po raz pierwszy udzieliłem ślubu cywilnego.
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Opoka Z. zapytał czy na Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko” była poruszana rozmowa na temat wzrostu cen za wywóz nieczystości.
Burmistrz - było to spotkanie inauguracyjne, na którym były wybierane władze Związku.
Zastępca Burmistrza - były również podejmowane uchwały.
Opoka Z. dodał, że rozmawiał z mieszkanką gminy Morąg, która poinformowała
o podwyżkach cen wywozu nieczystości.
Smoliński M. – potwierdził. Od 1 stycznia 2019 r. ogłoszona jest podwyżka cen za wywóz
nieczystości. Informacje są dostępne w urzędzie, jak również na stronie internetowej.
Dodatkowo ogłoszenia są wywieszone na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta
i gminy Miłakowo. Odpady segregowane wynoszą 11,00 zł, natomiast odpady niesegregowane
14,00 zł.
Zastępca Burmistrza - straty dla Związku za bieżący rok wynoszą około 167 tys. zł.
Burmistrz planowana jest nowa inwestycja na terenie gminy Morąg w Zbożnym, gdzie
powstać ma pierwszy etap segregacji odpadów z terenów gminy Morąg, Miłakowo. W Rudnie
niestety nie dawali rady z segregacją wszystkich odpadów.
Przewodniczący Rady ze względu na brak dalszych pytań, przeszedł do kolejnego punktu
obrad.
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018 –
2034;
Skarbnik – po analizie i weryfikacji budżetu wprowadza się następujące zmiany:
zarówno dochody, jak i wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 737.649,40 zł z tego: dochody
bieżące zmniejsza się o kwotę 721.518,92 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę
16.130,48 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 362.246,40 zł, a wydatki
majątkowe zmniejsza się o kwotę 375.403,00 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały dotyczącym wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące
zmiany:
• przy przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej
dzieciom z gminy Miłakowo” nakłady finansowe w kwocie - 334.782,40 zł z roku 2018
przenosi się na rok 2019. Łączne nakłady finansowe: 1.508.035,08 zł z tego: 2017 rok
140.527,20 zł; 2018 rok 638.712,29 zł; 2019 rok 728.795,59 zł;
• przy przedsięwzięciu pn. „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora
Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk
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przyrodniczych” zmniejsza się nakłady finansowe z roku 2018 w kwocie - 29.000 zł;
• przy przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury” zmniejsza
się nakłady finansowe w kwocie -139.800 zł z roku 2018. Łączne nakłady finansowe:
1.649.114 zł z tego: 2016 rok – 50.000 zł; 2017 rok 18.450 zł; 2018 rok 1.567.164 zł; 2019
rok 13.500,00 zł;
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań, odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do głosowania imiennego:
•

Lidia Arciszewska – za;

•

Michał Boczulak – za;

•

Justyna Gołębiewska-Farys – za;

•

Marta Gromek – nieobecna;

•

Henryk Kuszpit – za;

•

Aneta Machnyk – za;

•

Andrzej Nagraba – za;

•

Jan Obiała – za;

•

Zbigniew Opoka – za;

•

Józef Pełka – za;

•

Roman Proć – nieobecny;

•

Ewa Stec – za;

•

Mirosław Stryjek – za;

•

Hanna Walczyk – za;

•

Henryk Zalewa – za.

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 – za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących radni podjęli
uchwałę jednogłośnie.
b) zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.
Skarbnik przedstawiła wszystkie zmiany w budżecie gminy, zgodnie z uzasadnieniem
dołączonym do ww. uchwały.
Machnyk A. zapytała o zmniejszenie dochodów o kwotę 518.162,92 zł w dziale 801,
a mianowicie czego dotyczyła korekta środków z budżetu UE (dot. projektu pn. Zapewnienie
równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo).
Skarbnik odpowiedziała, że jest to projekt wieloletni, który realizowany jest w latach 20172019. Powyższa kwota nie została zrealizowana w 2018 roku i dlatego została ona przeniesiona
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na 2019 r.
Pełka J. zapytał o zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatków w dziale 756,
a mianowicie czy istnieje szansa, że podatki zostaną jeszcze uregulowane przez podatników.
Skarbnik – ustalając plan dochodów przy podatkach brany jest pod uwagę na początku roku
wymiar podatkowy. W trakcie roku w tych pozycjach następują ruchy tj. wpływ zaległości,
windykacja czy zmiana deklaracji. Po ostatecznej weryfikacji planów należy skorygować
budżet.
Pełka J. zapytał czy w 2018 r. są zaległości w podatku rolnym.
Skarbnik – zaległości są, ale na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć w jakiej
kwocie, ponieważ są w trakcie zamykania roku budżetowego. Powyższe zaległości pokaże
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., które należy do końca marca 2019 r. przedłożyć
radzie.
Przewodniczący Rady ze względu na brak dalszych pytań, odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do głosowania imiennego:
•

Lidia Arciszewska – za;

•

Michał Boczulak – za;

•

Justyna Gołębiewska-Farys – za;

•

Marta Gromek – nieobecna;

•

Henryk Kuszpit – za;

•

Aneta Machnyk – za;

•

Andrzej Nagraba – za;

•

Jan Obiała – za;

•

Zbigniew Opoka – za;

•

Józef Pełka – za;

•

Roman Proć – nieobecny;

•

Ewa Stec – za;

•

Mirosław Stryjek – za;

•

Hanna Walczyk – za;

•

Henryk Zalewa – za.

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 – za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących radni podjęli
uchwałę jednogłośnie.
Burmistrz Miłakowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli dla wszystkich radnych,
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pracowników oraz wszystkich mieszkańców gminy Miłakowo życzenia noworoczne.
Ad. 5 Zamknięcie obrad.
Wobec braku kolejnych postulatów, Przewodniczący Rady zamknął obrady IV sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miłakowie o godz. 10.25.

Protokołował:

Przewodniczył:

Inspektor ds. Obsługi Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Agnieszka Korkuć

(-) Michał Boczulak
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