PROTOKÓŁ
obrad X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 maja 2019 r.
Rozpoczęcie obrad o godz. 1005
Zakończenie obrad o godz. 1130
Radni obecni: wg załączonej listy obecności (Zał. Nr 1 do protokołu).
Lista sołtysów Gminy Miłakowo: wg załączonej listy obecności (Zał. Nr 2 do protokołu).

Radni obecni

- 15

Radni nieobecni

-0

Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie
prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Michał Boczulak otworzył obrady X sesji
zwyczajnej, stwierdzając kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Powitał
wszystkich radnych, Burmistrza Miłakowa, Zastępcę Burmistrza, sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy.
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności
obrad;
2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
3. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
4. Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. w Miłakowie za 2018 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem

użytkowym, na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego;
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

Miłakowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku;
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c) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Miłakowo;
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci

w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Miłakowo
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
f) zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;

f) Interpelacje radnych;
g) Zapytania, wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

27 maja br. wpłynął od Burmistrza Miłakowa wniosek o poszerzenie porządku obrad X sesji
zwyczajnej Rady Miejskiej w Miłakowie o punkt: podjęcie uchwały w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli wniosek o poszerzenie porządku obrad.
W związku z powyższym zaproponował umieszczenie powyższego projektu uchwały
w punkcie 5g.
Nie zgłoszono więcej uwag do porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności
obrad;
2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
3. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami;
4. Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.
o. w Miłakowie za 2018 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem
użytkowym, na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego;
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miłakowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku;
c) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli
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przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Miłakowo;
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Miłakowo
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
f) zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
g) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
6. Interpelacje radnych;
7. Zapytania, wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 3 Informacja z pracy między sesjami 25.04.2019 – 30.05.2019;
Burmistrz Miłakowa, Pan Krzysztof Szulborski przedstawił informację z pracy między
sesjami.
Informacja Burmistrza Miłakowa
wg załącznika nr 3 do protokołu
Radna Ewa Stec zapytała czy spotkanie 6 czerwca br. w świetlicy remizy OSP Miłakowo
z Fundacją Global-Eko z Gdyni ws. programu „Czyste powietrze” będzie dotyczyło tylko
domów jednorodzinnych.
insp. ds. promocji, Pani Aneta Gołębiewska-Kądziela – program „Czyste powietrze” jest
wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowany
jest on tylko i wyłącznie do zabudowy jednorodzinnej bądź bliźniaczej, ale pod warunkiem
wydzielonych dwóch odrębnych działek, które w ewidencji stanowią odrębne nieruchomości.
Radny Henryk Kuszpit zapytał czy zostali wybrani wykonawcy do inwestycji, które
zostały przedstawione w informacji burmistrza.
Burmistrz Miłakowa – obecnie trwa weryfikacja ofert.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o wysokość wkładu własnego na inwestycję na Osiedlu
Kolorowym.
Skarbnik Gminy, Pani Anna Maśnik – gmina po przetargu nie będzie dokładać
dodatkowych środków na inwestycję na Osiedlu Kolorowym.
Przewodniczący Rady podziękował za realizację zadania na Osiedlu Kolorowym.
Więcej pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
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Ad. 4 Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Miłakowie za 2018 r.
Prezes MPGK Sp. z o. o. w Miłakowie, Pan Dariusz Świdowski – na wspólnym
posiedzeniu komisji szczegółowo została omówiona informacja z działalności Spółki za
2018 r. W związku z powyższym poprosił o pytania.
Radny Józef Pełka zwrócił się z prośbą o przedstawienie planowanych inwestycji na
bieżący rok 2019.
Prezes MPGK Sp. z o. o. w Miłakowie, Pan Dariusz Świdowski – na chwilę obecną kilka
dni potrwają jeszcze prace wodociągowe na Osiedlu Kolorowym, a następnie zostanie
rozpoczęta budowa wodociągu w Nowych Mieczysławach. W okresie jesiennym planowane
jest rozpoczęcie budowy części wodociągu do Warkałek.
Pytań do przedstawionej informacji więcej nie zgłoszono.
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem
użytkowym, na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego;
insp. ds. nieruchomości, Pani Anna Tomasz - w imieniu Burmistrza Miłakowa – omówiła
powyższy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do uchwały.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 5 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, na rzecz dzierżawcy budynku
użytkowego została podjęta.
Uchwała Nr X/ 57 /2019
wg załącznika Nr 6 do protokołu.
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b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miłakowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku;
Zastępca Burmistrza, Pan Krzysztof Żarnoch omówił projekt uchwały, zgodnie
z uzasadnieniem dołączonym do uchwały.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 7 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku została podjęta.
Uchwała Nr X/ 58 /2019
wg załącznika Nr 8 do protokołu
c) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miłakowo;
Zastępca Burmistrza, Pan Krzysztof Żarnoch omówił projekt uchwały, zgodnie
z uzasadnieniem dołączonym do uchwały.
Ze względu na problemy techniczne ogłoszono 5 min przerwy.
Wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z problemami technicznym musi
przeprowadzić reasumpcję głosowania pkt 5 b - ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
Przystąpił do głosowania powyższej uchwały.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku została podjęta.
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Następnie wrócił do pkt 5c ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Miłakowo.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 9 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miłakowo została podjęta.
Uchwała Nr X/ 59 /2019
wg załącznika Nr 10 do protokołu
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Miłakowo
Zastępca Burmistrza, Pan Krzysztof Żarnoch omówił projekt uchwały, zgodnie
z uzasadnieniem dołączonym do uchwały.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 11 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miłakowo została
podjęta.
Uchwała Nr X/ 60 /2019
wg załącznika Nr 12 do protokołu
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
Skarbnik Gminy, Pani Anna Maśnik – w imieniu Burmistrza Miłakowa - omówiła
szczegółowo projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu.
6

Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 13 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034 została podjęta.
Uchwała Nr X/ 61 /2019
wg załącznika Nr 14 do protokołu
f) zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
Skarbnik Gminy, Pani Anna Maśnik – w imieniu Burmistrza Miłakowa - omówiła
szczegółowo projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 15 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy
Miłakowo na 2019 r. została podjęta.
Uchwała Nr X/ 62 /2019
wg załącznika Nr 16 do protokołu
(Salę Narad opuścił Burmistrz Miłakowa oraz Skarbnik Gminy.)
g) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Anna Waćkowska w imieniu Burmistrza Miłakowa – omówiła powyższy projekt uchwały, zgodnie
z uzasadnieniem dołączonym do uchwały.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał
go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” 1, „wstrzymało się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 17 do protokołu
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego została przyjęta.
Uchwała Nr X/ 63/2019
wg załącznika Nr 18 do protokołu.
Ad. 6 Interpelacje radnych;
Radny Józef Pełka złożył interpelacje w sprawie likwidacji Barszczu Sosnowskiego
w miejscowości Głodówko.
Radny Zbigniew Opoka złożył interpelacje w sprawie przywrócenia dla Przewodniczącego
Rady Miejskiej biura nr 23 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie.
Ad. 7 Zapytania, wolne wnioski;
Radny Józef Pełka – po przeprowadzonym remoncie w Miłakowskim Domu Kultury
zostały zniszczone tablice informujące o stowarzyszeniach i innych użytkownikach obiektu.
Zwrócił się z prośbą o odtworzenie zniszczonej tablicy Stowarzyszenia O. Wł. Włodyki
i zawieszenie jej na swoim miejscu.
Zapytał jaki jest dalszy plan budowy chodnika w miejscowości Rożnowo.
Ponadto poinformował, że 15 maja br. złożył wniosek do Dyrektora KOWR-u, Pana Grzegorza
Kierozalskiego w następujących sprawach: wybudowanie kontenerowej oczyszczalni ścieków
na dwa bloki w miejscowości Rożnowo oraz na sześciu blokach w miejscowości Gudniki,
budowa kanalizacji ściekowej z Warkał do Wilamowa oraz remont drogi Gudniki – Gilginia
(około 600 m).
Ponowił wniosek o zaproszenie na obrady sesji Rady Miejskiej w Miłakowie Dyrektora
KOWR-u, Pana Grzegorza Kierozalskiego.
Przewodniczący Rady jeżeli chodzi o zaproszenie Dyrektora KOWR-u nie widzi problemu,
ale wnioskodawca powinien przedstawić tematykę spotkania, aby Pan Grzegorz Kierozalski
mógł się przygotować do spotkania. Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku, zaproszenie
zostanie wysłane do Dyrektora KOWR-u.
Zastępca Burmistrza – w imieniu Burmistrza Miłakowa poinformował, że Dyrektor
KOWR-u był zapraszany przez burmistrza do Miłakowa, ale ze względu na prowadzenie
kampanii wyborczej nie mógł przyjechać.
Odnośnie zniszczonych tablic odpowiedział, że będzie wyjaśniał tą sprawę.
W sprawie budowy chodnika w miejscowości Rożnowo odpowiedź zostanie udzielona
w późniejszym terminie, ponieważ nie jest obecny na obradach Kierownik RGT, który zna tą
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sprawę.
Wiceprzewodniczący Rady, Pan Andrzej Nagraba poinformował, że był na spotkaniu
u Starosty Powiatu odnośnie dróg powiatowych, na którym otrzymał informację, że został
złożony wniosek na remont drogi powiatowej Wilnowo – Boguchwały – Ponary - Naryjski
Młyn. Natomiast firma wydobywająca kruszywo ze żwirowni nie wpłaciła do Starostwa
żadnego zabezpieczenia.
Sołtys Sołectwa Pityny, Pani Iwona Ananicz zapytała jak będą wyglądały zajęcia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie z rytmiki i tańca w roku
szkolnym 2019/2020. Do grudnia 2018 r. były to zajęcia darmowe, natomiast od stycznia
2019 r. koszty powyższych zajęć pokrywają rodzice, a nie wszystkie rodziny stać jest na ich
opłacanie.
Zastępca Burmistrza – zajęcia z rytmiki i tańca do grudnia 2018 r. były finansowane ze
środków projektowych. Pytania kierowane przez Panią Sołtys powinny być kierowane do
dyrektora szkoły.
Sołtys Sołectwa Warkały, Pani Monika Goliszewska zapytała czy w Ośrodku Zdrowia
w Miłakowie będzie przyjmować jeszcze jeden lekarz.
Zastępca Burmistrza – będzie drugi lekarz, ale niestety w chwili obecnej Pan Doktor ma
złamaną ręka. Po okresie rekonwalescencji zapewnił, że będzie pracować w Ośrodku Zdrowia
w Miłakowie
Sołtys Sołectwa Warkały, Pani Monika Goliszewska poruszyła temat wybudowania
oczyszczalni ścieków na terenie Warkał.
Zastępca Burmistrza – jest to jeden z tematów, który jest poruszany w KOWR-ze, ale
w Warkałach w planach jest budowa przepompowni do oczyszczalni ścieków w Miłakowie.
Radny Zbigniew Opoka zapytał o działania jakie Burmistrz podjął w stosunku do
Dyrektora Miłakowskiego Domu Kultury po podjęciu przez Radę Miejską uchwały uznającą
skargi na Jej działalność za zasadne.
Zastępca Burmistrza – oprócz skargi, która wpłynęła do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
wpłynęła bezpośrednio do Burmistrza skarga, której treść zarzutów wskazywałaby na
możliwość popełnienia przestępstwa przez Panią Dyrektor. W związku z powyższym Burmistrz
Miłakowa złożył zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
Po wstępnych przesłuchaniach otrzymano informację od prokuratury, że wszczęto
postępowanie w sprawie.
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Ad. 8 Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad X sesji zwyczajnej Rady Miejskiej
w Miłakowie, Przewodniczący Rady zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Przewodniczył:

Insp. ds. Obsługi Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Agnieszka Korkuć

(-) Michał Boczulak
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