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Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia
02 lutego 2015 roku.
Do pkt 1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Piotr
Charkiewicz o godz. 1200 otworzył posiedzenie, przywitał obecnych na posiedzeniu.
Prowadzący posiedzenie 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 Kazimierz Kulecki i inspektor do
spraw obronych Mirosław Grabowski.
Do pkt 2.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kontrola działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie bezpieczeństwa
publicznego i przeciwpożarowego w gminie, wydatkowanie środków na OSP:
a) zapoznanie się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich,
b) poniesione wydatki w 2014 r. w tym: na zakup sprzętu i na wypłatę ekwiwalentu za
wyjazdy do akcji ratowniczych,
c) rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku.
4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na
lata 2015-2020,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
5. Sprawy bieżące, informacje.
6. Zakończenie posiedzenia.
Wniesiono następujące uwagi i propozycje do porządku posiedzenia:
Wójt Kazimierz Kulecki zaproponował wykreślenie punktu 4 podpunkt a i b. Wprowadzenie
projektów uchwał dotyczących zmian w WPF i budżecie gminy wiązało się z zamiarem
ogłoszenia przetargu na remont dróg osiedlowych w Mikołajkach Pomorskich, gdyż nie
mamy w budżecie takiej kwoty jaka wynikła z kosztorysu, powiedział wójt. Chodzi tu o ulicę
Spacerową, Cichą i Słoneczną. Wstrzymujemy się jednak do czasu wyjaśnienia w związku z
pojawieniem się nowej perspektywy finansowej. Jest mowa, że gminy mogą pozyskać
maksymalnie 3 mln zł. na drogi lokalne, nie jest powiedziane natomiast na jakie drogi lokalne
i jakie wymogi trzeba spełnić. Na razie chcemy się wstrzymać ze zmianami w budżecie, bo
ogłosimy przetarg a np. okaże się że można pozyskać na drogi osiedlowe a ogłaszając teraz
przetarg nie będziemy mogli skorzystać z nowej perspektywy finansowania. Myślę,
powiedział wójt, że w najbliższej perspektywie sprawa ta się wyjaśni.
Więcej propozycji zmian nie wniesiono.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie propozycję wykreślenia z porządku
posiedzenia pkt.4 a i b.
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Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli propozycję wykreślenia pkt 4 a i b z porządku
posiedzenia.
Do pkt 3.
Kontrola działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie bezpieczeństwa
publicznego i przeciwpożarowego w gminie, wydatkowanie środków na OSP:
Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 02.02 2015 roku w następującym składzie:
1. Piotr Charkiewicz – przewodniczący
2. Bogdan Mularczyk – zastępca przewodniczącego
3. Elżbieta Zamojska - członek
Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w
planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z
dnia 30 grudnia 2014 roku.
W kontroli uczestniczył i wyjaśnień udzielał pracownik Urzędu Gminy Mirosław Grabowski
– inspektor d.s. obronnych.
Wójt nie uczestniczył w dalszej części posiedzenia, w związku z wyjazdem na spotkanie z
Wiceministrem Rolnictwa do Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
a) zapoznanie się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich,
b) poniesione wydatki w 2014 r. w tym: na zakup sprzętu i na wypłatę ekwiwalentu za
wyjazdy do akcji ratowniczych,
c) rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku.
a) zapoznanie się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich,
Członkowie komisji z inspektorem do spraw obronności udali się do siedziby Ochotniczej
Straży Pożarnej gdzie zapoznali się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP.
Po zapoznaniu się ze sprzętem komisja przystąpiła do dalszych czynności kontrolnych.
b) poniesione wydatki w 2014 r. w tym: na zakup sprzętu i na wypłatę ekwiwalentu za
wyjazdy do akcji ratowniczych,
Inspektor do spraw obronności przedstawił informację dotyczącą wydatków
poniesionych w 2014 r. przez OSP.
Plan wydatków na 2014 r. na OSP wynosił 62.200 zł., wykonanie natomiast 51.657,98 zł. W
2014 roku na ekwiwalent za wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń pożarniczych
zaplanowano kwotę 6.700 zł. a wydatkowano kwotę 5.622,37 zł. Ekwiwalent wypłacany był
na podstawie uchwały rady gminy nr XIII/78/2011 z 23.11.2011 r. i zarządzenia wójta.
Wysokość ekwiwalentu wynosi 10 zł. za każdą godzinę udziału w akcji i 5 zł. za każdą
godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent rozliczany jest co do każdej minuty.
Ustalone zostało to zarządzeniem wójta w porozumieniu ze strażakami OSP. Ekwiwalent
wypłacany jest kwartalnie. Każdy wyjazd, każda minuta uzgadniana jest z Państwową Strażą
Pożarną. Wszystkie wyjazdy podpisuje oficer operacyjny PSP.
Bogdan Mularczyk zapytał czy dowódca ma wypłacany ekwiwalent tak samo jak zwykły
strażak.
Mirosław Grabowski odpowiedział, że niezależnie od tego czy jest to dowódca czy zwykły
strażak ekwiwalent mają wypłacany w kwocie 10 zł. za godzinę. Strażacy o akcji
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powiadamiani są esemesami. Każdy strażak pracujący zawodowo a biorący udział w akcji
podpisuje oświadczenie czy świadczył pracę w czasie trwania akcji czy nie świadczył pracy.
Jeżeli świadczył pracę to nie otrzymuje ekwiwalentu.
Bogdan Mularczyk zapytał jak wygląda sprawa ubezpieczenia strażaków.
Mirosław Grabowski wyjaśnił, że strażacy ubezpieczeni są od NNW w firmie Konkordia
gdzie również ubezpieczone są samochody. Poza tym strażacy ubezpieczeni są w firmie
Florian.
Następnie Bogdan Mularczyk zapytał w jaki sposób rozliczana jest kilometrówka i paliwo.
Mirosław Grabowski poinformował, że jeżeli chodzi o zużycie paliwa to konserwator OSP
pobiera w Urzędzie Gminy karty paliwowe i co miesiąc rozlicza się z paliwa. Ustalone jest
odnośnie agregatu prądotwórczego, pilarek i holmatro, że paliwo rozliczane jest raz na
kwartał, gdyż sprzęt ten jest rzadko używany. Dwa razy do roku przeprowadzana jest
inwentaryzacja stanu paliwa.
Wydatki OSP w 2014 r. na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane zostały na kwotę
20.300 zł. Wykonanie wyniosło 20.096,43 zł. w szczególności na zakup paliwa, dwóch
akumulatorów, opon z felgami do samochodu Jelcz oraz mundurów - 3 wyjściowe i 1
koszarowy. Jeden mundur kosztuje w granicach 700 zł., mundury muszą być z atestem.
Mirosław Grabowski stwierdził, że jego zdaniem trzeba byłoby dokupić mundurów
strażackich, gdyż niszczą się podczas akcji.
Jeżeli chodzi o zakupy pozostałe to dotyczą opłat za badania lekarskie, za telefon, za komórki,
wyjaśnił Mirosław Grabowski.
Odpowiadając na pytanie Bogdana Mularczyka odnośnie wydatków poniesionych na
naprawę aparatu oddechowego Mirosław Grabowski wyjaśnił, że wydatki te związane są z
legalizacją aparatów oddechowych. Aparaty te muszą być co jakiś czas legalizowane.
Przewodniczący komisji zapytał czy wydatki poniesione w wysokości 1.193 zł. na remont
instalacji związane były z remontem pomieszczenia dla OSP.
Mirosław Grabowski odpowiedział, że wydatki dotyczyły pomieszczenia socjalnego dla
strażaków. Roboty w pomieszczeniu socjalnym strażacy wykonywali we własnym zakresie a
wydatki poniesione zostały na zakup materiałów.
c) rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku.
Dotacja celowa w wysokości 11 tys. zł. przeznaczona została na zakup pompy. Podpisana
została umowa pomiędzy wójtem a OSP w lipcu 2014 r. w sprawie zakupu pompy, wyjaśnił
Mirosław Grabowski. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z Krajowego Systemu
Ratowniczego 17 tys. zł. Pompa zakupiona została za kwotę 28 tys. zł. i przekazana została
w użyczenie do Komendy Straży Pożarnej w Sztumie. W zamian Komenda przekazała OSP w
Mikołajkach Pom. następujący sprzęt: holmatro, nożyce, rozpieracz, węże i urządzenie
napędzające agregat. Dotacja rozliczona została w miesiącu listopadzie 2014 roku. Pompa
będzie służyła całemu powiatowi.
Bogdan Mularczyk wracając do wydatków na szkolenia zapytał czy wszyscy strażacy gdyby
się wyszkolili to mogliby nosić tytuł dowódcy.
Mirosław Grabowski wyjaśnił, że strażak chcąc uczestniczyć w akcji musi mieć wyszkolenie
podstawowe oraz aktualne badania lekarskie. Są szkolenia specjalistyczne na dowódców,
szkolenia techniczne, kursy ratownictwa medycznego, technicznego, ruchu drogowego, są też
szkolenia pilarzy.
Bogdan Mularczyk zapytał co oznacza, że mamy trzech strażaków z PSP.
Mirosław Grabowski poinformował, że są to strażacy pracujący zawodowo w Państwowej
Straży Pożarnej a u nas są strażakami ochotnikami.
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Powyższe wyjaśnienia zdaniem komisji są wystarczające i zasługują na uwzględnienie.
Przewodniczący komisji zaznaczył, że tuż przed dzisiejszą kontrolą OSP przechodziła dwie
kontrole po linii Państwowej Straży Pożarnej ponieważ nasza jednostka uczestniczy w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Obie kontrole wypadły rewelacyjnie uzyskując
mocną czwórkę w piątek (30 styczeń) i tydzień wcześniej jednostka zdała egzamin z
kontrolowanej akcji bojowej. Jednostka w krótkim czasie była skontrolowana przez trzy
podmioty. Nie zwróciliśmy uwagi na nic negatywnego, usłyszeliśmy tylko parę uwag jeżeli
chodzi o przyszłe plany. Jednostka na tą chwilę konkretów nie zgłaszała, jedyny problem jaki
widzą to dofinansowanie z budżetu Państwowej Straży Pożarnej, które to jest
niewystarczające na robienie większych zakupów.
Członkowie komisji pozytywnie opiniują działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i przeciwpożarowego w gminie.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym
doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i
kierownikowi kontrolowanego podmiotu.
Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.
Data i miejsce podpisania protokołu:

Mikołajki Pom. 05.02.2014 r.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu
.............................................................

Podpisy członków komisji:
1. ............................................
(Piotr Charkiewicz)

2. ...............................................
(Bogdan Mularczyk)

3. ............................................
(Elżbieta Zamojska)

Pouczenie.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie
składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i
jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu
pokontrolnego do podpisania.

Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności.
3. Zestawienie kart wydatków na dzień 31.12.2014 r.
4. Karty wydatków budżetowych za 2014 rok.
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Do pkt 4.
Sprawy bieżące, informacje.
Bogdan Mularczyk- Chciałbym abyśmy poczynili starania na terenie naszego Urzędu aby
wystosować wniosek do Komisarza Wyborczego żeby rozdzielić nasz okręg od Starego
Dzierzgonia w wyborach do rady powiatu, żeby za cztery lata okręg Mikołajki Pomorskie był
oddzielnym okręgiem.
Przewodniczący komisji poinformował, że dwukrotnie składał taki wniosek. Po raz pierwszy
osiem lat temu i ponownie po kolejnych wyborach, ponieważ każde wybory dawały
argumenty do tego. W związku z tym, że w jednym okręgu wyborczym są dwie gminy o
znacząco różnej liczbie wyborców, to zawsze ten większy okręg wyborczy wygra i zdobędzie
wszystkie trzy mandaty. Sekretarz interweniował, na mój wniosek, u Komisarza Wyborczego,
wójt prowadził w tej sprawie rozmowy. Stanęło na tym, że jest możliwość, tylko jest jeden
warunek, taki nowy podział dokonuje się na wniosek rady powiatu aktualnie urzędującej.
Logiczne jest, że jeżeli nie mamy nikogo w radzie powiatu albo ewentualnie jednego członka
ciężko jest pośród radnych znaleźć większość, żeby zależało im na dokonaniu nowego
podziału. Proponowałem też przeprowadzić prawybory (chodzi o to aby nie wystawiać po
trzech czy pięciu kandydatów z każdego komitetu, gdyż to nie są wybory na osoby tylko na
komitet), na co był czas rok temu. Przed wyborami nikt o tym nie myśli, gdyż każdy chce
startować żeby chociaż uzyskać parę głosów i wszystko się rozchodzi a wygrywają takie
gminy gdzie mieszkańców jest prawie dwukrotnie więcej. W ustawie Kodeks Wyborczy w
rozdziale dotyczącym wyborów do rad powiatów jest zapis, że okręgiem wyborczym jest
jedna gmina a więc można byłoby się odwołać do tego, że złamane zostały przepisy, tylko nie
ma woli w ramach powiatu.
Więcej spraw nie wniesiono.
Do pkt 5.
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
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