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Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia
16 grudnia 2014 roku.
Do pkt 1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz. 1200 otworzył posiedzenie,
przywitał obecnych i stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr
1) obecnych 3 członków na stan 3. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli
skarbnik gminy Maria Kalinowska i wójt Kazimierz Kulecki.
Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany członkom komisji porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 i projektu
budżetu Gminy na 2015 rok.
3. Sformułowanie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 i
o projekcie budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok .
4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na
rok 2014.
5. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.
6. Sprawy bieżące, informacje.
7. Zakończenie posiedzenia.
Do pkt 2.
Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 i
projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Skarbnik gminy poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na
lata 2015-2020, gdyż jest obowiązek uchwalenia WPF na rok kolejny i przynajmniej na trzy
lata, bądź na okres spłaty zaciągniętych kredytów. W związku z tym, że ostatni kredyt
zaciągnięty i planowany kończy się w 2020 roku dlatego WPF kończy się na 2020 roku. Rok
2014 WPF pokrywa się z uchwałą budżetową na 2015 rok, natomiast lata następne przyjęte są
wskaźnikami podanymi prze budżet Państwa. Dochody podniesione zostały o wskaźnik 102%
i pod dochody zaplanowane są wydatki na kolejne lata. Wydatki bieżące również
zaplanowane są wskaźnikiem, natomiast wydatki majątkowe są zaplanowane w wysokości
środków które pozostają na te wydatki. Na 2015 rok zaplanowano wynik ujemny w kwocie
923.020 zł., który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu oraz
z wolnych środków a także pozostałe przychody, które są na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i na spłatę kapitału. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia ujęte w WPF to jest
kontynuacja przedsięwzięć, które wynikają z obecnej WPF, jedynie zmieniły się limity
wydatków na poszczególne lata i dostosowane są do możliwości finansowych budżetu oraz
wprowadzono nowe zadanie – modernizacja ulic Kościelnej, Piaskowej i Akacjowej- w 2015
na dokumentację i w kolejnych latach na realizację. Nie planuje się zaciągnięcia dodatkowych
kredytów, tylko budżet zamknie się nadwyżką w latach 2016-2020 i ta nadwyżka zostanie
przeznaczona na spłatę już zaciągniętych kredytów.
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Jeżeli chodzi o budżet na 2015 rok to dochody muszą być realistyczne i są planowane na
podstawie otrzymanych informacji, natomiast dochody własne na podstawie ustawy o
dochodach j.s.t. Wydatki natomiast zaplanowane są pod dochody, w pierwszej kolejności są
wydatki które wynikają z funkcjonowania szkół, z bieżącej realizacji, również muszą być
wydatki które wynikają z ustaw, są to wydatki obligatoryjne np. wpłaty na rzez Izb
Rolniczych, na doskonalenie dokształcania nauczycieli, zaplanowanie rezerwy ogólnej jak i
celowej. Wydatki majątkowe zaplanowane do wysokości realnych jakie posiadamy, które w
budżecie stanowią 13,7% wszystkich planowanych wydatków.
Bogdan Mularczyk zapytał jak się planuje podatek od spadków i darowizn.
Skarbnik gminy odpowiedziała, że podatek od spadków i darowizn planuje się na podstawie
sprawozdania wykonania z Urzędów Skarbowych, gdyż Urząd Gminy nie realizuje tego
podatku.
Więcej uwag i pytań do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy
członkowie komisji nie wnieśli.
Przewodniczący komisji przedstawił opinię komisji gospodarczej i społecznej w sprawie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2020 i budżetu gminy na
2015 rok.
Komisja gospodarcza i społeczna pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2020 i budżetu gminy na 2015 rok. Opinia stanowi załącznik do
protokołu.
Do pkt 3.
Sformułowanie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20152020 i o projekcie budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok .
Przewodniczący komisji poddał pod zaopiniowanie projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2020 poprzez głosowanie.
Komisja rewizyjna w obecności 3 członków 3 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020. Opinia stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie przewodniczący komisji poddał pod zaopiniowanie poprzez głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok.
W wyniku głosowania przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” komisja
rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały
budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok. Opinia stanowi załącznik do
protokołu.
Do pkt 4.
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2014.
Skarbnik gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Proponuje
się zwiększenie dochodów i wydatków Gminy na 2014 rok w kwocie 4.673 zł. natomiast
wydatków majątkowych o kwotę 6.200 zł. Jednocześnie proponuje się przeniesienie
wydatków w kwocie 30.638,43 zł. Dochody zwiększone zostały z tytułu naliczonych kar
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umownych od wykonawców, z tytułu różnych opłat oraz dotacji celowej a także z tytułu
wpływu opłaty produktowej. Następnie skarbnik gminy przedstawiła propozycje zwiększenia
wydatków w poszczególnych działach.
Wójt dodał, że zmiana w dziale Gospodarka komunalna związana jest z propozycją
kierownika referatu gospodarczo-komunalnego, który zaproponował zakupienie posypywarki
do posypywania chodników i pojemników na piasek i sól.
W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i pytań przewodniczący
komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na
rok 2014 poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja rewizyjna w obecności trzech członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Opinia stanowi załącznik do
protokołu.
Do pkt 5.
Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.
Przewodniczący komisji rewizyjnej zaproponował, żeby analizę działalności oraz ocenę
sprawozdania finansowego GOPS przeprowadzić w lutym, tak samo bezpieczeństwo
publiczne i przeciwpożarowe, wydatkowanie środków na OSP zostawić na luty, ze względu
na fakt, że kontrole te nie zostały przeprowadzone przez komisję poprzedniej kadencji.
Członkowie komisji ustalili zakres i terminy przeprowadzenia kontroli.
Po przeanalizowaniu propozycji i naniesieniu zmian przewodniczący przedstawił plan pracy
komisji na 2015 rok i poddał pod głosowanie. Po przegłosowaniu członkowie komisji
jednogłośnie przyjęli plan pracy komisji na 2015 rok. Plan pracy komisji przekazany zostanie
pod obrady sesji w celu zatwierdzenia przez radę gminy.
Plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 6.
Sprawy bieżące, informacje.
Przewodniczący komisji zaproponował na wiceprzewodniczącego komisji pana Bogdana
Mularczyka., który wyraził zgodę na pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego komisji.
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrała na zastępcę
przewodniczącego komisji pana Bogdana Mularczyka.
Członkowie komisji nie wnieśli żadnych informacji i spraw.
Do pkt 7.
Zakończenie posiedzenia.
W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały zrealizowane przewodniczący
komisji rewizyjnej zamknął posiedzenie.
Protokółowała B.Kot
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