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Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia
29 grudnia 2014 roku.
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz. 1200 otworzył posiedzenie,
przywitał obecnych na posiedzeniu 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 wójt i skarbnik gminy.
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
lata 2014-2020,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014,
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.
Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki
Pomorskie na lata 2014-2020,
Skarbnik gminy Maria Kalinowska w imieniu wójta przedstawiła propozycje zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, poinformowała, że w związku z tym, iż na 2014
rok proponuje się zmniejszyć dochody i wydatki w kwocie 369,400 zł., dlatego w WPF
wszystkie wartości w 2014 roku dostosowane zostały do uchwały budżetowej. Zmniejszyły
się dochody i wydatki w tym wydatki bieżące i majątkowe, natomiast deficyt budżetu jak
również przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian. Limity na 2014 rok na
przedsięwzięcia które zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległy zmianie.
Następnie skarbnik gminy przedstawiła zmiany limitu wydatków dotyczące poszczególnych
przedsięwzięć.
W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań przewodniczący komisji
odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020 i poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.
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Komisja rewizyjna w obecności trzech członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki
Pomorskie na lata 2014-2020. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
a) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2014 rok,
Skarbnik gminy poinformowała, iż zmiany budżetu gminy wynikają z bieżącej realizacji
budżetu, w związku z czym proponuje się zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie
369,400 zł. Dochody wynikają ze zmniejszenia dochodów, które wynikają już z zawartych
umów, natomiast termin realizacji przesunięty został na rok 2015 i w związku z tym
zmniejszyły się dochody. Pod zmniejszone dochody trzeba było zmniejszyć planowane
wydatki aby nie zwiększać deficytu budżetu
Poza zmniejszeniami i zwiększeniami dochodów w poszczególnych działach oraz
zmniejszeniami wydatków w poszczególnych działach wynikających z oszczędności po
przetargowych dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.
Przewodniczący komisji nawiązując do informacji dotyczącej zmniejszenia wydatków na
wynagrodzenia w Urzędzie Gminy związanych z zaplanowana odprawą dla wójta, (w
związku z wyborami) zapytał, czy w momencie ponownych wyborów na zakończenie
kadencji odprawa nie jest wypłacana.
Skarbnik gminy potwierdziła, że jeśli w wyborach wybrana została ta sama osoba, odprawa
nie jest realizowana i środki te zostały, stąd zmniejszenie na wynagrodzeniach.
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.
b) w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Skarbnik gminy poinformowała, że wydatki niezrealizowane w danym roku budżetowym 2014, realizowane są w nowym roku - 2015 na podstawie planu finansowego na 2015 rok.
Rada Gminy na podstawie ustawy o finansach publicznych ma możliwość uchwalić wykaz
takich wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wskazując terminy
realizacji, które nie mogą być dłuższe niż do 30 czerwca następnego roku oraz musi ustalić
plan finansowy tych wydatków, który nie może już być zmieniany w trakcie następnego roku.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego muszą to być wydatki na które
podpisane już zostały umowy o zamówieniach publicznych i są one w toku realizacji.
Proponuje się następujące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w dz.
Transport i Łączność w tym na drogi publiczne gminne: na budowę ul. Szkolnej wraz z
odwodnieniem w Mikołajkach Pomorskich, na nadzór inwestorski tej inwestycji i na
opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ul. Spacerowej, Cichej i Słonecznej w
Mikołajkach Pom. oraz na drogi wewnętrzne na uzbrojenie terenów rekreacyjnych
położonych nad jeziorem Balewskim. W dziale Działalność usługowa na opracowania
geodezyjne i kartograficzne – na opracowanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji
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Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy
Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i poddał do
zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja rewizyjna w obecności trzech członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 4.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji poinformował, że przygotowany został projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok, który przekazany został pod
obrady sesji. W związku z tym, że nie mogę uczestniczyć w obradach sesji, poinformował
przewodniczący, proszę wiceprzewodniczącego Bogdana Mularczyka o zaprezentowanie i
obronę planu pracy komisji na jutrzejszej sesji.
Członkowie komisji nie wnieśli innych spraw.
Do pkt 5.
Zakończenie posiedzenia.
W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji
zamknął posiedzenie.
Protokółowała Barbara Kot
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Charkiewicz

