
 

  Informuję, iż obrady III sesji Rady Gminy Mikołajki 
Pomorskie  odbędą się 17 grudnia 2014 roku o godz.1300  w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich   
 
 

Porządek obrad III sesji: 
 

1. Otwarcie. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu Nr I/2014 i II/2014 z sesji rady gminy. 
5. Podjecie uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 
2015 rok, 

b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy 
Mikołajki Pomorskie, 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda” w gminie 
Mikołajki Pomorskie, 

d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb 
realizacji farmy wiatrowej,  

e) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, 

f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mikołajkach Pomorskich, 

g) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy, 
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014. 
6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2015-2020 i uchwały budżetowej na 2015 rok. 
7. Odczytanie opinii o projekcie WPF i projekcie budżetu komisji gospodarczej i społecznej 

rady gminy. 
8. Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu  

przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej. 
10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały 

budżetowej. 
11. Głosowanie nad uchwałą: 

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 
2015-2020, 

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.  
12. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zakończenie sesji. 
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Zainteresowanych serdecznie zapraszam. 
 
 

Przewodniczący 
             Rady Gmin 
                              Zuzanna Smoter 
 


