PROJEKT

PROTOKÓŁ
obrad XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 6 września 2018 r.
Rozpoczęcie obrad o godz. 1000
Zakończenie obrad o godz. 1110
Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie
prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Michał Boczulak otworzył obrady XLIV zwyczajnej
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;
kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz pracownicy urzędu (wg listy obecności
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poinformował, że na obradach XLIV sesji zwyczajnej uczestniczy
13 radnych, stwierdził kworum.
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji (w załączeniu do
protokołu).
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu XLIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej
w Miłakowie.
Ze względu na brak pytań poddał protokół pod głosowanie.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 12 – za, 1 - wstrzymujący protokół XLIII sesji
zwyczajnej został przyjęty.
Ad. 4 Informacja z pracy między sesjami 17.07.2018 – 06.09.2018;
Przewodniczący Rady oddał głos dla Zastępcy Burmistrza Miłakowa, Pani Justyny Zabiełło.
Zastępca Burmistrza Miłakowa poinformowała, że:
1. Odbyłam spotkanie z Panem Bartoszem Wrochna - Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych ws. aktualizacji i przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz procedur
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w Urzędzie Miejskim w Miłakowie. Po wykonaniu audytu nie miał zastrzeżeń w sprawie
zabezpieczeń w urzędzie.
2. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ws. realizacji projektu "Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie"
3. Odbyła się narada ws. remontu ul. Daszyńskiego;
4. Odbyły się uroczyste obchody Dnia Miłakowa połączone z 20-leciem odzyskania praw
miejskich.
5. Odbyła się uroczystość 70-lecia powstania Koła Łowieckiego „Ryś” w Morągu.
6. Uczestniczyłam w uroczystościach z okazji Święta Policji i 99 rocznicy powstania polskiej
Policji na Zamku w Ostródzie.
7. Odbyły się zebrania robocze z sołtysami ws. organizacji Dożynek Gminnych w Miłakowie
oraz spotkanie ze Starostami Dożynek - Państwem Marzeną i Mirosławem Stryjek.
8. Odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne w Boguchwałach oraz Dożynki Gminne
w Miłakowie.
9. Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Miłakowie oraz w fili w Boguchwałach.
10.

Odbyłam

spotkanie

z

urzędnikiem

wyborczym

ws.

organizacji

wyborów

samorządowych.
11.

Uczestniczyłam w spotkaniu z Panią Magdaleną Pietrzak Szefową Krajowego Biura

Wyborczego, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
12.

Odbyły się dwa spotkania organizacyjne w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura

w Elblągu ws. organizacji wyborów.
13.

Odbyły się spotkania z kierownictwem urzędu i Prezesem MPGK ws. budowy

wodociągu do miejscowości Warkałki i Nowe Mieczysławy.
14.

W dniu 29 sierpnia br. miała miejsce kontrola archiwum zakładowego Urzędu

Miejskiego w Miłakowie, która odbywa się co 3 lata. Czynnościami kontrolnymi objęty
został stan realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem
i ewidencjonowaniem zasobu archiwalnego.
Kontrolę przeprowadził p. Mariusz Korejwo, kierownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego
Archiwum Państwowego w Olsztynie. W chwili obecnej czekamy na protokół pokontrolny.
15.

30 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę

archiwum USC. W toku kontroli ustalono, że akta są w dobrym stanie fizycznym,
pomieszczenie jest dobrze oświetlone, ogrzane i zadbane. Zaleceń pokontrolnych nie
wydano.
2

PROJEKT

16.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie w dniach 22-27.08.2018 r.

została przeprowadzona kompleksowa kontrola przez zespół głównych specjalistów
z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych, Delegatura w Elblągu. Kontrola obejmowała
okres od stycznia 2017 r. do dnia kontroli t. j. 22.08.2018 r. Przedmiotem kontroli była
realizacja ustawowych zadań samorządu z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności
zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. W chwili obecnej czekamy na
wystąpienia pokontrolne.
17.

Gmina Miłakowo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-

2020 na "Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151516N, 151007N oraz 151525N w Gminie
Miłakowo". W ramach realizacji zadania zaplanowano utwardzenie nawierzchni dróg: ul.
Szkolnej w Miłakowie, drogi do Szkoły Podstawowej w Boguchwałach oraz drogi przy
świetlicy wiejskiej w Książniku kostką polbruk.
18.

Gmina Miłakowo otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla samorządów

województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB na
doposażenie jednostki OSP w Miłakowie i w Boguchwałach. Wartość dotacji wynosi
18.767,68 zł.
W ramach powyższej dotacji OSP Boguchwały będą doposażone w piłę do drewna, detektor
wielogazowy oraz detektor napięcia.
Natomiast

OSP

Miłakowo

otrzyma

defibrylator,

2

poduszki

wysokociśnieniowe

pneumatyczne, osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych
poduszek pneumatycznych.
19.

Dnia 10.08.2018 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.
Postępowanie to było podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności zamawiającego, natomiast druga część ubezpieczenia pojazdów.
W postępowaniu oferty zostały złożone przez:
Część I.
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu, ul. Gen.
T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań
• Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA SA, Oddział w Warszawie, ul. Puławska 14,
02-512 Warszawa
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. 1 Maja
13, 10-117 Olsztyn
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Część II.
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Region Sprzedaży Korporacyjne Północ
Oddział Sprzedaż Korporacyjnej Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu, ul. Gen.
T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań
• CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Bydgoszcz,
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. 1 Maja
13, 10-117 Olsztyn
Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty:
Część I –

TU Inter Polska S.A.
Oddział w Warszawie

Część II –

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Olsztynie

20.

Dnia 10.08.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn.: „Utworzenie 5 Otwartych

Stref Aktywności na terenie Gminy Miłakowo”. Termin składania ofert upłynął
28.08.2018 r. o godz. 10:00.
21.

Dnia 28.08.2018 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym pn:

„Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Miłakowo”.
W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:
a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski,
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski
Cena: 268 447,50 zł brutto; Okres rękojmi za wady 5 lat;
b) NOVUM

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

spółka

komandytowa,

ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Cena: 305 000,00 zł brutto; Okres rękojmi za wady 5 lat;
Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ tj.
a) Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.
b) Zakończenie realizacji zadania do 30.11.2018 r. Jest to termin zakończenia wykonanych
robót i zgłoszenia gotowości do odbioru, po którym nastąpi odbiór końcowy.
Jurczak D. zapytała czy w ramach pozyskanej dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie
zakupiony wysięgnik, ponieważ często wspominane jest o jego braku w jednostce.
Z-ca Burmistrza – w programie były wyszczególnione sprzęty, na które można było pozyskać
dofinansowanie, niestety wysięgnik nie był uwzględniony.
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Jurczak D. zwróciła się z prośbą o przedstawienie więcej informacji na temat spotkań
w sprawie budowy wodociągu do miejscowości Warkałki i Nowe Mieczysławy.
Z-ca Burmistrza – w powyższej sprawie odbyło się kilka spotkań, na których była
przygotowywana dokumentacja oraz kosztorysy planowanej inwestycji. Ponadto cała
dokumentacja została złożona Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
Jurczak D. uważa, że w informacji zastępcy burmistrza przedstawiono za mało informacji na
temat budowy wodociągu.
Poinformowała, że w miejscowości Warkałki odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym
omawiano sprawę budowy wodociągu, ilości przyłączy oraz ustalono stronę rozpoczęcia
inwestycji. Ponadto poruszano także kwestię zbyt małych środków na powyższą inwestycję.
Poza tym Pan Zbigniew Zabłocki radny Rady Powiatu przez miesiąc czasu przyłożył się
poprzez liczne rozmowy do pozyskania z zewnątrz środków na budowę wodociągu
w Warkałkach. Dzięki temu gmina ma zapewnienie otrzymania 1,5 mln zł na budowę
wodociągu w Warkałkach. To radny powiatowy przyczynił się do tego, że w tym momencie
mogą odbywać się spotkania organizacyjne w urzędzie.
Antochowski J. – pan radny Zbigniew Zabłocki wystąpił do Wojewody o pozyskanie środków
na budowę wodociągu. W związku z tym zaszła potrzeba złożenia dodatkowych dokumentów.
Stroną w tym przedsięwzięciu jest Pan Burmistrz.
W zeszły czwartek otrzymano informację, że gmina Miłakowo może składać wniosek
o dofinansowanie na budowę wodociągu w Warkałkach, gdzie następnego dnia tj. w piątek
pojechały do Urzędu Wojewódzkiego pierwsze dokumenty, a wczoraj dostarczono kolejne.
Pan Zbigniew Zabłocki stara się pozyskać środki na inwestycję w Warkałkach, ale dopisano
jeszcze do tego wniosku budowę wodociągu w Nowych Mieczysławach, aby temat został
kompleksowo załatwiony.
Odbyto również rozmowy z dyrektorem wydziału zarządzania kryzysowego, gdyż środki te
mają pochodzić albo z rezerwy, albo z zarządzania kryzysowego od Ministra Spraw
Wewnętrznych ze względu na suszę i klęskę.
Zadanie to zostanie rozłożone na dwa etapy. Pierwszy etap zostałby wykonany do końca 2018
r., a następny na początku 2019 r. jeżeli rzeczywiście te środki w budżecie państwa się znajdą.
W chwili obecnej jest wszystko w fazie domysłu. Prawdopodobnie w przeciągu tygodnia będzie
znana decyzja, ponieważ gmina będzie musiała szybko ogłosić przetarg.
Pierwsza wersja kosztorysu wynosiła 1,5 mln zł, ale po wyliczeniu szczegółów okazało się, że
koszt budowy wodociągu w Warkałkach i Nowych Mieczysławach wyniesie prawie 2 mln. zł
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Jurczak D. - gdyby nie było Nowych Mieczysław inwestycja wynosiłaby 1,5 mln zł.
Przewodniczący Rady zapytał radnej czy w Nowych Mieczysławach nie ma potrzeby
budowania wodociągu.
Jurczak D. - absolutnie potrzeba i to bardzo, ale dlaczego w momencie przedstawiania
informacji z pracy burmistrza nie dodaje się, że wszelkich starań dokonał pan radny powiatowy.
Uważa, że gdyby osobiście nie wystąpiła z tym tematem to nikt by o tym nie wspomniał.
(Przewodniczący Rady przerwał dyskusję.)
Przewodniczący Rady najważniejsze, aby pieniądze na inwestycje były, podobnie jak przy
wielu innych inwestycjach, na które gmina pozyskuje środki i je realizuje.
Z-ca Burmistrza podkreśliła, że są to prace między sesjami. Były to spotkania robocze
w urzędzie po to, aby zebrać niezbędną dokumentację do wniosku. Gminie również zależy na
tym, aby środki te otrzymać.
Po za tym nie należy mówić, że środki na inwestycję już są, ponieważ nie ma ani informacji,
decyzji czy pisma od Pana Wojewody potwierdzające pozyskanie środków. Gmina nie może
oszukiwać mieszkańców i mówić im że coś jest, jak nie ma. Dokumentacja i kosztorysy zostały
złożone w kancelarii ogólnej na co jest potwierdzenie, jak również jest potwierdzenie wysłania
pisma uzupełniającego przez system e-PUAP.
Nagraba A. – cieszy się, że pan radny Zbigniew Zabłocki zaczął w końcu działać pod koniec
kadencji, ale dwa lata temu również zapewniał remont drogi powiatowej Ponary - BoguchwałyKsiążnik i niestety drogi nie ma do dziś.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Burmistrz – każda inicjatywa, która prowadzi do jakiegoś celu jest bardzo cenna i należy ją
uszanować, tylko dopóki nic nie wiadomo to nie należy krzyczeć. Prawdopodobnie gmina nie
otrzyma środków z klęski żywiołowej, ale należy szukać innych alternatyw, bo jest dobra wola
żeby te środki otrzymać. Jeżeli ktoś zajmował się prowadzeniem jakiejkolwiek inwestycji ze
środków publicznych to musi sobie zdawać sprawę jaka jest procedura i co gmina może zrobić
by te pieniądze wykorzystać, a najważniejsze jak przeprowadzić całą procedurę przetargową,
żeby wszystkie przepisy zostały spełnione. Należy do tego tematu podchodzić spokojnie.
Antochowski J. – jeżeli rzeczywiście środki te zostaną przyznane to należy pamiętać, że to co
zostanie zaplanowane na 2018 r., musi być rozliczone w 2018 r.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.
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Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Osada Miła;

Smoliński M. – propozycja nadania nazwy dla działek drogi wewnętrznej (nr 646/2, nr 646/15,
nr 646/28) po byłym ośrodku wczasowym nad jeziorem Mildzie w Miłakowie. Jest to droga
wewnętrzna, która znajduje się na działkach prywatnych. Właścicielem tego terenu jest Skarb
Państwa. Starosta Ostródzki jako przedstawiciel Skarbu Państwa wyraził pisemną zgodę na
nadanie nazwy ulicy Osada Miła. Pisemne zgody uzyskano również od wszystkich 21
użytkowników wieczystych przedmiotowej drogi. Ponadto nadanie nazwy ulica Osada Miła
wyszła z inicjatywy użytkowników wieczystych, a powyższe pozwoli na wprowadzenie
właściwej numeracji porządkowej wszystkich nieruchomości.
Hurman M. zapytał czy będzie to ulica gminna.
Smoliński M. – nie, uchwała dotyczy nadania tylko nazwy. Droga jest wewnętrzna,
a stanowić będzie własność wszystkich współwłaścicieli.
Jurczak D. zapytała czy budynki powstałe na byłym ośrodku wczasowym są całoroczne czy
letniskowe.
Smoliński M. - całoroczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak dalszych pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 – za, radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

b)

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA

– OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950
Olsztyn;
Smoliński M. – w związku z budową nowych budynków w miejscowości Janowo zaistniała
konieczność budowy prawie 1,5 km nowego przyłącza kablowego do tej miejscowości oraz
zwiększenia jej mocy. Ze względu na to, że służebność przesyłu zaplanowana jest w pasie drogi
gminnej to rada gminy musi wyrazić na to zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 – za, radni jednogłośnie podjęli uchwałę.
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c)

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA

– OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950
Olsztyn;
Smoliński M. – w związku z koniecznością zasilenia w energię elektryczną nowo powstałego
budynku mieszkalnego w miejscowości Boguchwały na działce nr 35 wystąpiła konieczność
wykonania remontu przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej napowietrznej
zasilającej ww. obiekt w energię elektryczną.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 – za, radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

d)

określenia

zasad

udzielania

i

rozmiaru

obniżek

tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela
pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy
zawodowego;
Sekretarz – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadza się zmiany polegające na określeniu górnej
granicy tygodniowego wymiaru godzin tzw. pensum dla nauczycieli wspomagających pedagoga, logopedy i psychologa. Liczba godzin nie powinna przekraczać 22 godzin
tygodniowo (przed zmianą ustawy było 20 godzin tygodniowo). Ww. nauczyciele będą
pracowali w placówce o dwie godziny dłużej w ramach swojego wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 – za, 1 - wstrzymujący radni podjęli uchwałę.

e)

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

na terenie miasta i gminy Miłakowo;
Sekretarz – w związku z wejściem w życie z dniem 9 marca 2018 r. ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada miejska zobowiązana jest do podjęcia
uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie miasta i gminy Miłakowo. Poprzednia uchwała z 2009 r. określała taką samą ilość
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 – za, 1- wstrzymujący radni podjęli uchwałę.
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f)

ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Miłakowo miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
Sekretarz – w związku z wejściem w życie z dniem 9 marca 2018 r. ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy zobowiązana jest do podjęcia
nowej uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Miłakowo miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 – za, radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

g)

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-

2034;
Skarbnik – w 2018 r. zarówno dochody, jak i wydatki ogółem zwiększają się w kwocie 50.000
zł, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.973,00 zł; dochody majątkowe zwiększa się
o kwotę 58.973,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.492,00 zł, a wydatki
majątkowe zwiększa się o kwotę 3.508,00 zł
W załączniku Nr 2 do uchwały dotyczącym wykazu przedsięwzięć wprowadza się zmiany
w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem
jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych” –

w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na

realizację niniejszego przedsięwzięcia, na które wpłynęła 1 oferta przewyższająca wartość
zamówienia o 436.000 zł proponuje się zmianę wartości projektu - zwiększenie o 436.000 zł
w roku 2019. Łączne nakłady finansowe: 1.470.928 zł z tego: 2017 rok: 41.450 zł; 2018 rok:
573.578 zł; 2019 rok: 855.900 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 9 – za, 1 - przeciw, 3 - wstrzymujące radni podjęli
uchwałę.
h) zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2018 r.;

Skarbnik Gminy Maśnik A. – przedstawiła wszystkie zmiany w budżecie gminy, zgodnie
z uzasadnieniem dołączonym do ww. uchwały.
Jurczak D. zapytała o kwotę przeznaczoną na zakup wiaty przystankowej.
Skarbnik – kwota około 45 tys. zł
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Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na brak dalszych pytań, przeszedł do głosowania.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 – za, 2 – wstrzymujące radni jednogłośnie podjęli
uchwałę.
Ad. 6 Interpelacje radnych;
Przewodniczący Rady zapytał o interpelacje.
Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 7 Zapytania, wolne wnioski;
Przewodniczący Rady poprosił o pytania i wolne wnioski.
Nagraba A. zapytał czy w związku ze złożonym wnioskiem na remonty dróg gminnych (ul.
Szkolna w Miłakowie, droga gminna do szkoły w Boguchwałach oraz droga gminna do
świetlicy wiejskiej w Książniku) zaplanowano w Boguchwałach przy szkole budowę wiaty dla
dzieci oczekujących na dowozy.
Smoliński M. – wniosek został złożony tylko na drogi.
Nagraba A. zapytał czy można zaplanować budowę wiaty z funduszu sołeckiego.
Skarbnik – tak.
Burmistrz – dzieci powinny przebywać w świetlicy, ponieważ jest tam zapewniona opieka.
W momencie, gdy przyjeżdża autobus dzieci opuszczają budynek.
Przewodniczący Rady uważa, że jest to temat do przeanalizowania z dyrekcją Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie, a później należy szukać środków na tego typu zadanie.
Stryjek M. zapytał o koszt i źródło finansowania budowy świetlicy w Boguchwałach.
Burmistrz - środki są pozyskane z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dla każdej
miejscowości można otrzymać 500.000 zł.
Stryjek M. – zadanie będzie finansowane tylko z programu czy gmina będzie ponosiła jakieś
koszty.
Burmistrz – udział własny gminy będzie jak przy każdej inwestycji.
Stryjek M. zapytał o wielkość wkładu własnego.
Burmistrz - dofinansowanie wynosi około miliona złotych na dwie miejscowości: Książnik
i Boguchwały.
Stryjek M. - świetlica wiejska w Boguchwałach była, co się z nią stało.
Nagraba A. – świetlica wiejska w Boguchwałach była około 25 lat temu, gdzie później trafiła
w ręce prywatne. Przez okres 10 lat osobiście dzierżawił ten budynek, a na sprzedaż budynku
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PROJEKT

zezwolił Pan Henryk Zalewa, były Burmistrz Miłakowa. Świetlica była położona na uboczu
miejscowości. Uważa, że świetlica w Boguchwałach jest potrzebna i dobrze, że buduje się ją
ze środków unijnych. Radny Mirosław Stryjek nie zna miejscowości i nie powinien
wypowiadać się na jej temat.
Wieś Boguchwały liczy 700 osób i świetlica jak najbardziej jest potrzebna.
Burmistrz – świetlica w Boguchwałach będzie spełniała dodatkową rolę, czyli rozwiąże
problem lokalizacji oraz zabezpieczenia samochodu strażackiego Volvo.
Jurczak D. uważa, że jeżeli są organizowane dożynki w Boguchwałach to radni powinni
również o nich wiedzieć.
Zapytała czy w uchwale w par. 1 ust. 2 przy ustalaniu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych uwzględnione są również koncesje jednorazowe.
Z-ca Burmistrza – koncesje jednorazowe nie są uwzględnione.
Jurczak D. złożyła wniosek dotyczący odmalowania kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Miłakowie, ponieważ jest to miejsce gdzie większość mieszkańców przychodzi,
jak również jest to zabytek. Sama parafia z tą inwestycją sobie nie poradzi. Zwróciła się do
radnych, aby wspomogli działanie parafii.
Proć R. zapytał o koszt odmalowania ww. kościoła.
Atrachimowicz Z. złożył wniosek o ustawienie lustra drogowego na ul. Olsztyńskiej przy
wyjeździe ze szkoły, ponieważ żywopłot rosnący po lewej stronie zasłania ulicę dla osób
wyjeżdzających ze szkoły, jak również ustawienie lustra przy kapliczce na ul. Konopnickiej.
Odnośnie wniosku radnej Danuty Jurczak dodał, że odnowienie kościoła zgodnie
z kosztorysem wyniesie w granicy 77 tys. zł.
Proć R. uważa, że skoro postawiony został wniosek na odmalowanie kościoła to rada musi
znać cenę przedsięwzięcia.
Atrachimowicz Z. zwrócił się z prośbą, aby w powyższej sprawie zabrał głos Radca Prawny.
Burmistrz – bardzo dobrze, że powyższy wniosek został złożony, ponieważ od zeszłego roku
słychać było głosy, że Burmistrz Miłakowa obiecał środki na remont kościoła, a jest to pierwszy
wniosek na ten temat. Gmina Miłakowo złożyła propozycję dla parafii, zarówno
w Boguchwałach, jak i w Miłakowie na opracowanie wniosku na dofinansowanie
z ministerstwa na zabytki, bo jest taka możliwość prawna. Niestety wniosku na parafię
w Miłakowie gmina nie opracowywała, ponieważ aby złożyć wniosek trzeba przygotować
odpowiednie dokumenty.
Jurczak D. zapytała czy gmina opracowywała wniosek dla parafii w Boguchwałach.
Burmistrz – parafia w Boguchwałach pisała wniosek, ale jest to odrębny temat.
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Zapytał w jakiej formie i na podstawie jakich przepisów gmina miałaby pomóc w malowaniu
kościoła.
Mecenas dodał, że nie ma podstawy prawnej, która zezwalałaby przeznaczać środki publiczne
na remont obiektu nie będącym własnością gminy. Osobiście nie spotkał się z sytuacją, gdzie
uchwałą rady zobowiązano burmistrza do przekazania środków z budżetu gminy na remont
budynków sakralnych.

Z pewnością taka uchwała zostałaby odrzucona przez nadzór

wojewody.
Jurczak D. zwróciła się z prośbą o omówienie wniosku, który został złożony na remont
kościoła w Boguchwałach.
Burmistrz – parafia w Boguchwałach wynajęła firmę, która opracowała wniosek i parafia
otrzymała dofinansowanie.
Antochowski J. – jest możliwość pozyskania środków na rewitalizację zabytków sakralnych
z programów RPO. Za zabytek sakralny uważa się obiekt wybudowany przed 1945 r.
Parafia przed złożeniem wniosku powinna uzgodnić ten fakt z Kurią. Wniosek może zostać
napisany zarówno przez gminę, jak również przez inną firmę konsultingową.
Po złożeniu dokumentów parafia staje się beneficjentem tego przedsięwzięcia.
Atrachimowicz Z. – przytoczył art. 7 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym mówiący o
zadaniach własnych gminy. Poruszył także temat spalonego w 2016 r. w gminie Morąg kościoła
we Florczakach, gdzie uchwałą Rady Miasta Morąg został opracowany zakres na ile gmina
może pomóc w takiej sytuacji. Ustalono wówczas, że gmina Morąg przeznacza 40 tys. zł na
odbudowę kościoła we Florczakach.
Mecenas - na następnej sesji zobowiązał się przedstawić sytuację prawną w powyższej sprawie.
Stryjek M. zapytał czy w związku z powyższym dofinansowanie samochodu policyjnego jest
zgodne z prawem.
Skarbnik – jeżeli chodzi o policję, to gmina przekazuje środki na fundusz wsparcia, gdzie jest
podpisywana umowa z Komendą Wojewódzką Policji, a środki bezpośrednio są przekazywane
do Komendy Wojewódzkiej Policji.
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Ad. 8 Zamknięcie obrad.
Wobec braku kolejnych postulatów, Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIV sesji
zwyczajnej Rady Miejskiej w Miłakowie o godz. 11.10.

Protokołował:

Przewodniczył:

Inspektor ds. Obsługi Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Agnieszka Korkuć

(-) Michał Boczulak
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