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Protokół Nr 18/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki
Pomorskie z dnia 30 grudnia 2015 roku.
Do pkt 1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz.13.30 otworzył posiedzenie,
przywitał obecnych na posiedzeniu i stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą
obecności (zał. nr 1) obecnych 4 członków na stan 4.

Do pkt 2.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2015-2020,
b) W sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015,
c) W sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
4. Sprawy bieżące, informacje.
5. Zakończenie posiedzenia.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku posiedzenia.
Do pkt 3 a
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.
Skarbnik gminy Maria Kalinowska oświadczyła, iż zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015- 2020 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2015 w
zakresie: planowanej kwoty dochodów, planowanej kwoty wydatków, wyniku budżetu,
przychodów budżetu, limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na rok 2015. Pani
Skarbnik poinformowała również, że wprowadzono zmiany na rok 2015, tj. dochody ogółem
zwiększono do wysokości 14.726.246,59 zł (kol. 1), w tym: dochody bieżące 13.808.743,59
zł oraz dochody majątkowe 917.503,00 zł ponadto wydatki ogółem zwiększono do kwoty
15.790.956,59 zł (kol.2), w tym wydatki bieżące 12.800.570,59 zł i wydatki majątkowe
2.990.386,00 zł. Pani Kalinowska oznajmiła również, że po dokonaniu zmian deficyt budżetu
ustala się w wysokości 1.064.710 zł (zmniejszenie o 389.900 zł), a przychody budżetu
zmniejsza się o 389.900 zł do wysokości 1.631.610 zł oraz, że rozchody budżetu pozostają
bez zmian w kwocie 566.900 zł, w tym łączna kwota przypadających na rok 2015 włączeń
określonych w art.243.ust.3 pkt 1 ufp w kwocie 153.750 zł. W wykazie przedsięwzięć
zmniejszono limit wydatków na rok 2015 w kwocie 140.000 zł ( z tytułu oszczędności po
przetargowych), w tym na realizacje przedsięwzięcia budowy dróg ul.: Cichej, Spacerowej,
Słonecznej w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 80.000 zł- do wysokości 740.000 zł,
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modernizację dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowej i Leśnej)
w kwocie 20.000 zł- do wysokości 30.000 zł, uzbrojenie terenów rekreacyjno- turystycznych
położonych nad jeziorem Balewskim w drogi- dojazd do działek rekreacyjnych w kwocie
40.000 zł do wysokości 550.000 zł.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Komisja rewizyjna po przegłosowaniu w obecności czterech członków jednogłośnieczterema głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 3 b
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
Pani Skarbnik objaśniła, iż dokonano przeniesienia planowanych dochodów
dostosowując je do faktycznego wykonania, przy czym zwiększono dochody ze sprzedaży
majątku w kwocie 31.414 zł oraz z naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie
umowy na „Termomodernizacje budynku GOK w Mikołajkach Pomorskich” w kwocie
10.404 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 389.900 zł, w
tym wydatki majątkowe w kwocie 185.900 zł . Zmniejszenia planowanych wydatków
wynikają z oszczędności po przetargowych oraz bieżącego wykonania budżetu.
Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 389.900 zł i wynosi
1.064.710 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z wolnych
środków w kwocie 389.900 zł.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Komisja rewizyjna po przegłosowaniu w obecności czterech członków jednogłośnieczterema głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 3 c
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu
gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Pani Kalinowska wyjaśniła, iż na podstawie art.263 ustawy o finansach publicznych
ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z
ostatecznym terminem dokonania wydatku ujętego w wykazie. Wydatki ujęte w wykazie
zostały ujęte zgodnie z zawartymi umowami oraz, że łącznie z wykazem wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego ustala plan finansowy tych wydatków.
W planie finansowym wydatków budżetu gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem
roku budżetowego zaplanowano wydatki w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na opracowanie
dokumentacji na rozbudowę i modernizację istniejącej sieci wodociągowego na terenie
Gminy Mikołajki Pomorskie na podstawie zawartej umowy.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Komisja rewizyjna po przegłosowaniu w obecności czterech członków jednogłośnieczterema głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków
budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
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Do pkt 4
Sprawy bieżące, informacje.
Nie wniesiono żadnych spraw.
Do pkt 5
Zakończenie posiedzenia.
W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji
zamknął posiedzenie.
Protokółowała Barbara Warjas

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Piotr Charkiewicz

