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Protokół nr 17/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia
15 grudnia 2015 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 4 członków na stan 4. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyła
skarbnik gminy Maria Kalinowska.
Do pkt 2.
Przedstawienie porządku posiedzenia
Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany członkom komisji porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 i projektu
budżetu Gminy na 2016 rok.
4. Sformułowanie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 i
o projekcie budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok .
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na
rok 2015.
6. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok.
7. Sprawy bieżące, informacje.
8. Zakończenie posiedzenia.
Do pkt 3.
Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 i
projektu budżetu gminy na 2016 rok.
Skarbnik gminy Maria Kalinowska poinformowała, że prognozowane wartości w
WPF muszą być zgodne z projektem budżetu gminy co do dochodów, wydatków jak i wyniku
budżetu, przychodów jak i rozchodów. Prognoza finansowa musi być sporządzona na okres
roku bieżącego i przynajmniej kolejnych 3 lat, bądź na okres na jaki zaciągnięto bądź planuje
się zaciągnąć zobowiązania i nastąpi spłata długu z tytułu tego zobowiązania.
W związku z tym, że w projekcie uchwały zaplanowano zaciągnięcie kolejnego kredytu na
pokrycie deficytu z terminem spłaty do 2026 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa
przygotowana została na lata 2016-2026.
Następnie skarbnik gminy omówiła zmiany dotyczące przedsięwzięć, które się znajdują w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
W dalszej części posiedzenia skarbnik gminy poinformowała, że wyliczenia w projekcie
uchwały budżetowej zostały dokonane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa
Finansów, od dysponentów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Biura Wyborczego
odnośnie planów dotacji, ponadto na podstawie informacji złożonych przez jednostki
organizacyjne, przez poszczególne sołectwa oraz na podstawie materiałów porównawczych z
wykonania budżetu z lat poprzednich. W budżecie przyjęto dochody w wysokości 12.340142
zł. i wydatki w wysokości 13.642.408,70 zł. Z powyższego wynika, ze deficyt wyniesie
1.302.266,70 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu.
Dochody ogółem stanowią 84,5% planowanych dochodów na 2016 rok. Dotacje wynoszą

2

87% planowanych dochodów na 2015 rok, wynika to z tego, że duża ilość dotacji przychodzi
w ciągu roku i dopiero wówczas wprowadzane są do budżetu. W dochodach oprócz dotacji
zaplanowano subwencje, które stanowią 49.1% w strukturze dochodów ogółem. W stosunku
do roku poprzedniego subwencja jest wyższa o 5,1%. Dochody własne wynikają z wyliczeń
stawek, które zostały przyjęte przez radę. Dochody własne uległy obniżeniu w związku z
deflacją.
Wydatki stanowią około 89,5% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków
za rok 2015. Wydatki bieżące stanowią 85,3% planowanych wydatków, natomiast wydatki
majątkowe stanowią 14,7% planowanych wydatków na 2016 rok. W wydatkach bieżących
zaplanowano bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy jak i gminnych jednostek w tym
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki majątkowe stanowią 14,7%
wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok.
Na pytania i wątpliwości członków komisji skarbnik gminy udzieliła wyczerpujących
wyjaśnień.
Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej i budżetu gminy.
Do pkt 3.
Sformułowanie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162026 i o projekcie budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok .
Przewodniczący komisji poddał pod zaopiniowanie projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2026 poprzez głosowanie.
Komisja rewizyjna w obecności 4 członków 4 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026. Opinia stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie przewodniczący komisji poddał pod zaopiniowanie poprzez głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 rok.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” komisja
rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mikołajki Pomorskie na 2016 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 4.
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2015.
Skarbnik gminy Maria Kalinowska poinformowała, że propozycje zmian w budżecie
gminy na 2015 rok dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy działami.
W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań przewodniczący komisji
odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 i
poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” komisja
rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok
2015.
. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 5.
Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.
Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił projekt planu pracy komisji na 2016 rok.
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Po przeanalizowaniu propozycji i naniesieniu zmian przewodniczący poddał pod głosowanie
plan pracy komisji na 2016 rok.
Po przegłosowaniu członkowie komisji jednogłośnie przyjęli plan pracy komisji na 2016 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.
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

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Charkiewicz

