PROTOKÓŁ
obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 22 września 2020 r.
Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00
Zakończenie obrad o godz. 12.54
Radni obecni: wg załączonej listy obecności (Zał. Nr 1 do protokołu).
Radni obecni – 11
Radni nieobecni – 4
Lista sołtysów Gminy Miłakowo: wg załączonej listy obecności (Zał. Nr 2 do protokołu)
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Boczulak otworzył obrady XXIII sesji zwyczajnej,
stwierdzając kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Powitał wszystkich uczestników.
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 prac między sesjami;
4. Zapytania, wolne wnioski;
5. Przedstawienie protokołu kontroli problemowej w Miłakowskim Domu Kultury,
6. Przedstawienie protokołu kontroli inwestycji realizowanych w Gminie Miłakowo w 2020
roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miłakowo na rok szkolny
2020/2021.;
b) zmiany uchwały Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 kwietnia 2019
r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
d) zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
8. Interpelacje radnych.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek od Burmistrza Miłakowa dotyczący podjęcia uchwały
w sprawie utworzenia linii autobusowej, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Miłakowo przez Gminę Orneta zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej pomiędzy miastem Miłakowo i miastem
Orneta oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy
Miłakowo i Gminy Orneta w 2020 roku.
wg załącznika nr 3 do protokołu
Burmistrz Miłakowa Krzysztof Szulborski - dodał, że w momencie planowania sesji nie było
możliwości złożenia wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskeigo.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wynikiem 11-za, 0-przeciw, 0- wstrzymujących się
wniosek został przyjęty i ujęty w pkt.8. Nowy porządek:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
3. Informacja Burmistrza z prac między sesjami;
4. Zapytania, wolne wnioski;
5. Przedstawienie protokołu kontroli problemowej w Miłakowskim Domu Kultury,
6. Przedstawienie protokołu kontroli inwestycji realizowanych w Gminie Miłakowo w 2020
roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miłakowo na rok szkolny
2020/2021.;
b) zmiany uchwały Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 kwietnia 2019
r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
d) zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej, wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Miłakowo przez Gminę
Orneta zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej
pomiędzy miastem Miłakowo i miastem Orneta oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z
operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o
charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłakowo i Gminy Orneta w 2020 roku
9. Interpretacja radnych.
10. Zamknięcie Obrad.
Nie zgłoszono więcej uwag do porządku obrad
3. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
Burmistrz Miłakowa Krzysztof Szulborski przedstawił informację z prac między sesjami
Informacja Burmistrza Miłakowa
wg załącznika nr 4 do protokołu
4. Zapytania, wolne wnioski.
Radny Roman Proć - zapytał się o ilość i koszty wymiany oświetlenia ulicznego.
Burmistrz Miłakowa – wymieniono 73 lampy.
Kierownik RGT Mariusz Smoliński – poinformował że koszt jednej lampy ulicznej to 500 zł brutto.
Burmistrz Miłakowa – dodał, iż ta inwestycja zawróci się w niedalekiej przyszłości.
Radny Józef Pełka – przedstawił propozycję sfinansowania budowy wodociągu w Warkałkach
z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaproponował przeznaczenie promesy.
Zwrócił uwagę na problem z odwodnieniem chodnika w Rożnowie.
Burmistrz Miłakowa – poinformował o spotkaniu z klubem PiS, którego członkowie zaproponowali
jako rozwiązanie na budowę wodociągu w Warkałkach pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Propozycja ta została sceptycznie odebrana ponieważ jest to zobowiązanie na

10 lat, a Fundusz Inwestycji Lokalnych zapewnia 100% dofinansowania. Wspomniał także
o racjonalnym zainwestowaniu do 2022 r. otrzymanej w ramach funduszu kwoty 739 000 zł.
Skarbnik Gminy Anna Maśnik - poinformowała że nie przewiduje się realizacji tych środków
w roku bieżącym. Podkreśliła iż kwota ta powinna to być wydatkowana w ramach jednej inwestycji.
Burmistrz Miłakowa – dodał, że musi zostać to przyjęte do budżetu jako inwestycja.
Skarbnik Gminy - stwierdziła, że na obecną chwilę nie jest jeszcze ustalony cel na który zostaną
przeznaczone te środki.
Burmistrz Miłakowa - udzielił dokładniejszych informacji o złożonym do Wojewody wniosku
dotyczącym modernizacji ul. Chopina.
Radna Aneta Machnyk - odniosła się do złożonego wniosku dotyczącego modernizacji ul. Chopina.
Zapytała, jak długi odcinek będzie modernizowany. Czy to będzie całość, czy tylko część.
Burmistrz Miłakowa – sprecyzował, że modernizowany będzie odcinek od skrzyżowania
z ul. Kołłątaja w kierunku Henrykowa.
Radna Aneta Machnyk - zadała pytanie odnośnie tego, czy ktoś z gminy Miłakowo wystartował
w maratonie Pierścień Tysiąca Jezior zorganizowanym w ramach Dni Miłakowa.
Burmistrz Miłakowa – powiedział, że nikt nie wystartował w maratonie.
Radna Aneta Machnyk - zapytała o koszty organizacji imprezy.
Burmistrz Miłakowa– stwierdził, że gmina nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu. Organizator
zewnętrzny odpowiadał za organizację i koszty. Jeżeli były jakieś koszty, to dotyczyły one
wyżywienia.
Radna Aneta Machnyk - poruszyła temat wodociągów w Warkałkach. Poprosiła o informacje na
temat realizacji zadania.
Burmistrz Miłakowa – oznajmił, iż złożony został wniosek o dofinansowanie i gmina oczekuje na
rozstrzygnięcie.
Radna Aneta Machnyk- zapytała o możliwą zmianę lokalizacji targowiska miejskiego z powodu
utrudnień oraz występowania trudnych warunków pogodowych.
Kierownik RGT - odpowiedział że na ten moment gmina nie posiada innej lokalizacji targowiska.
Przedstawił poprzednie plany odnośnie lokalizacji targowiska.
Radna Aneta Machnyk - wystąpiła z inicjatywą mieszkańców Głodówka o odpowiednie
zabezpieczenie wyjazdu z jednej z posesji. Poruszyła temat promocji gminy w prasie lokalnej.
Zapytała o kwestię wydawania gazety w formie biuletynu przez gminę.
Burmistrz Miłakowa – odpowiedział, że w najbliższym czasie ukażą się publikacje. Informacje
publikowane w lokalnych gazetach przeważnie przyjmowały formę negatywnego wydźwięku.
Radna Aneta Machnyk - dopytała się na temat podłączenia wodociągu na kolonii dla mieszkanki
Miłakowa.

Burmistrz Miłakowa – odpowiedział, że w wyniku porozumienia ustalono podział kosztów
wykonania inwestycji. W jego ramach gmina na swój koszt miała wybudować wodociąg do rzeki,
wykonanie pozostałej części należało do mieszkanki. Jeśli wynikną dodatkowe trudności gmina
będzie próbowała pomóc.
Przewodniczący Rady - odwołał się do wątku dotyczącego przeniesienie targowiska i zauważył, że
powinno odbyć się spotkanie z osobami zainteresowanymi by poznać ich opinię.
Radny Henryk Kuszpit – zapytał o informacje na temat dokumentacji modernizacji ul. Okrężnej.
Burmistrz Miłakowa – odpowiedział, że przygotowanie dokumentacji zostało zlecone.
Radna Justyna Gołębiewska-Farys - zadała pytanie dotyczące modernizacji drogi MiłakowoMorąg, szczególnie odcinka Stare Bolity-Nowe Bolity. Podkreśliła, że w trakcie czerwcowej sesji
radny Józef Pełka zapewniał o wykonaniu tego odcinka do końca września.
Burmistrz Miłakowa – powtórzył, iż 2 września zostały rozstrzygnięte przetargi. Ma nadzieję, że do
końca października zostanie to wykonane.
Przewodniczący Rady – zapytało skrzyżowanie z drogą do Naryjskiego Młyna. Podkreślił, że to
skrzyżowanie jest źle wykonane i jest niebezpiecznie.
Burmistrz Miłakowa – potwierdził słowa Przewodniczącego Rady. Ma nadzieję, że w trakcie
remontu zostanie to naprawione.
Radna Justyna Gołębiewska-Farys - poruszyła wątek dotyczący modernizacji dróg i Funduszu
Dróg Samorządowych
Burmistrz Miłakowa – wyjaśnił kryteria, jakie gmina musi znać oraz sposób oceny składanych
wniosków.
Aneta Gołębiewska-Kądziela – odpowiedziała iż wniosek dotyczący modernizacji dróg został
pozytywnie przyjęty. Wyjaśniła na jakiej zasadzie są rozpatrywane wnioski.
Radna Justyna Gołębiewska-Farys - zwróciła uwagę na stopień zagrożenia, jaki występuje na
skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Okrężnej. Zawnioskowała o rozwiązanie tego problemu.
Burmistrz Miłakowa – odpowiedział, że jest mu znany ten problem, jednak jego rozwiązanie nie
jest takie oczywiste.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Żarnoch – podkreślił, że gmina zwracała się z prośbą do Policji o
pomiary prędkości w tym miejscu. Jeżdżące tam samochody ciężarowe przekraczają dozwoloną
prędkość.
Radny Roman Proć – zapytał się o program „Czyste Środowisko”. Zawnioskował o utworzenie
punktu, w którym by mieszkańcy mogli otrzymać pomoc.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Żarnoch – poinformował o spotkaniach dla mieszkańców, które
były i będą organizowanie.

Kierownik RGT Mariusz Smoliński– podkreślił, że to jest program rządowy. Z założenia
pracownicy samorządów nie mieli się nim zajmować. Ludzie, którzy przychodzą po pomoc, chcą
żeby pracownik zrobił wszystko za nich. Podkreślił, że jeżeli ktoś chce dofinansowanie, to powinien
się o to sam postarać.
Sekretarz Gminy Justyna Zabiełło – dodała, że każdy może zadzwonić do WFOŚiGW w Olsztynie.
Jest tam pracownik, który odpowie na pytania i pomoże.
Burmistrz Miłakowa – złożył wniosek o podwyżkę dla Sołtysów. Uzasadnił to zaangażowaniem
sołtysów w dbanie o wygląd sołectw i społeczności lokalnej.
Przewodniczący Rady - przedstawił procedurę rozpatrzenia wniosku Burmistrza.
Radna Hanna Walczyk – opisała pracę sołtysów i ich zaangażowanie dla mieszkańców. Podkreśliła,
że nie zawsze są doceniani.
Przewodniczący Rady - zgłosił nieprawidłowy montaż koszów na Osiedlu Kolorowym.
Kierownik RGT Mariusz Smoliński – poinformował, że trwają prace nad usunięciem usterek.
Problem koszy zostanie wzięty pod uwagę.
Radny Zbigniew Opoka – Zaproponował sprawdzenia stanu technicznego hydrantów na terenie
gminy Miłakowo.
Prezes MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie Dariusz Świdowski – poinformował o rozpoczęciu
sprawdzania hydrantów na terenie gminy w następnym miesiącu.
Przerwa 10 min.
Michał M. – zapytał czy przy modernizacji drogi ul. Chopina przewidziano rozbudowę kanalizacji.
Zapytał również o projekt modernizacji ul. Okrężnej będzie sieć deszczowa. Zapytał Prezesa MPGK
Sp. Z o.o. o powód rozstania.
Prezes MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie – odpowiedział, że sprawy kadrowe to są sprawy spółki.
Omawianie takich spraw na forum publicznym jest nie na miejscu.
Michał M. – zapytał o sposób likwidacji środków trwałych.
Księgowy MPGK Sp. z o.o. Marcin Jakimowski – wyjaśnił sposób likwidacji środka trwałego.
Michał M. – stwierdził, że środki trwałe likwiduje się na podstawie protokołu likwidacji.
Poinformował, że Burmistrz złożył pismo w sprawie kupna garażu. Dodał, że został on sprzedany za
kwotę 20 zł bez żadnej wyceny.
Burmistrz Miłakowa – potwierdził, że takie pismo złożył. Garaż nie został jednak zakupiony
z powodu złego stanu technicznego. Podkreślił, że przedstawione dokumenty są własnością spółki i
ich posiadanie jest bezprawne.
Prezes MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie – poinformował, że garaż został zezłomowany.
Radny Andrzej Nagraba – zapytał, jakie pieniądze otrzymała spółka za zezłomowanie.

Prezes MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie – 20 zł.
Księgowy MPGK Sp. z o.o. – dodał, że zezłomowaniu uległo ok. 50 kg blachy. Elementy konstrukcji
pozostała do wykorzystania.
Burmistrz Miłakowa - stwierdził iż jest to zaplanowany atak w jego osobę i wyraża poprzez to
oburzenie. Zapytał, kto stanie w obronie zwolnionego pracownika i powie, że był dobrym
pracownikiem. Stwierdził, że wewnętrzna sprawa spółki nie powinna być wywlekana na forum
publiczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że ma prawo udzielić głosu mieszkańcowi, który się
do niego zgłosił.
Burmistrz Miłakowa - stwierdził, że od takich spraw są odpowiednie instytucje. Stwierdził, że
łatwiej jest przedstawić burmistrza jako złodzieja albo nieuczciwego człowieka na forum rady przed
kamerami.
5. Przedstawienie protokołu kontroli problemowej w MDK
Radna Justyna Gołębiewska-Farys - przedstawiła protokół z kontroli problemowej w MDK.
wg załącznika nr 5 do protokołu
6. Przedstawienie protokołu kontroli inwestycji realizowanych w gminie Miłakowo w 2020 r.
Radny Henryk Kuszpit - przedstawił protokół kontroli inwestycji realizowanych w gminie
Miłakowo w 2020 r.
wg załącznika nr 6 do protokołu
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miłakowo na rok szkolny 2020-2021
Zastępca Burmistrza – Krzysztof Żarnoch - zreferował uchwałę i stwierdził iż gmina ma
obowiązek podjąć taką uchwałę.
Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod
głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 7 do protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa
została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/ 147 /2020
wg załącznika Nr 8 do protokołu
b) zmiany uchwały Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Skarbnik Gminy Anna Maśnik - omówiła powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego wg
załącznika Nr 9 do protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała zmiany uchwały Nr IX/52/2019 Rady
Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso. została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/ 148 /2020
wg załącznika Nr 10 do protokołu
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035.
Skarbnik Gminy Anna Maśnik - omówiła powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 2 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 11 do protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w zmianie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035 została uchwalona.
Uchwała Nr XXIII / 149 /2020
wg załącznika Nr 12 do protokołu
d) zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok
Skarbnik Gminy Anna Maśnik - omówiła powyższy projekt uchwały.
Radna Justyna Gołębiewska-Farys- zadała pytanie o kwotę przeznaczoną na budowę wodociągu
w Warkałkach.
Prezes MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie – odpowiedział, że zadanie realizowane było na przełomie
roku.
Radny Andrzej Nagraba – zadał pytanie dotyczące pożyczki na wodę w Warkałkach. Zapytał
o dofinansowanie.
Burmistrz Miłakowa - oznajmił po raz kolejny, że pożyczka nie jest najlepszy rozwiązaniem i dalej
trwają starania o dofinansowanie.
Radny Józef Pełka – zreferował zasady pożyczki, która by mogła sfinansować inwestycję.

Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 2 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 13 do protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy
Miłakowo na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/ 150 /2020
wg załącznika Nr 14 do protokołu
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej, wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Miłakowo przez Gminę
Orneta zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej
pomiędzy miastem Miłakowo i miastem Orneta oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłakowo i Gminy Orneta w 2020
roku
Zastępca Burmistrza Krzysztof Żarnoch - omówił powyższy projekt uchwały.
Radna Aneta Machnyk – zapytała, kto będzie zarabiał na biletach.
Burmistrz Miłakowa – stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego remontu mostu do Ornety
wszystkie linie komunikacyjne zostały zlikwidowane. Ma nadzieję, że przywrócenie pozwoli na
dojazdy uczniów do szkół. Podkreślił, że ważne jest utrzymanie tej linii przez co najmniej rok.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Żarnoch – poinformował o spotkaniu z dyrektor jednej ze szkół
z Ornety, która przedstawiła ofertę niedostępną w Morągu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał o liczbę kursów na trasie.
Burmistrz Miłakowa – odpowiedział, że będą to dwa kursy: do szkoły i popołudniu powrotny.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak dalszych pytań odczytał projekt uchwały, po
czym poddał go pod głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 15 do protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie zmian linii autobusowej,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie
Miłakowo przez Gminę, została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/ 151 /2020
wg załącznika Nr 16 do protokołu
9. Interpelacja radnych

Radny Józef Pełka – złożył interpelację o znalezienie lokalu dla bezdomnego mieszkańca gminy,
zamontowania oświetlenia na ul. O. Wł. Włodyki, oraz naprawy kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił odpowiedzi na interpelacje radnego Józefa Pełki.
wg załącznika Nr 16 do protokołu
10. Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Miłakowie,
Przewodniczący Rady zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
(-)Tomasz Jarosz

Przewodniczący:
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-)Michał Boczulak

