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Protokół nr 15/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 
12 października 2015 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 4 członków na stan 4.  
W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczył sekretarz 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 projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za I półrocze 2015 r. 
5. Sprawy bieżące, informacje. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku posiedzenia. 
 
Do pkt 3. 

Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
Mikołajki Pomorskie na rok 2015. 
Sekretarz gminy Janusz Wysocki poinformował, iż dochody i wydatki na rok 2015 

zwiększono o kwotę 28.034 zł. z czego dochody zwiększono w dziale Transport i łączność w 
rozdziale drogi wewnętrzne z tytułu zwrotu podatku Vat od wydatków poniesionych w 2014 
roku na uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych nad jeziorem w Balewie. Wydatki 
natomiast proponuje się zwiększyć w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 13 tys. zł. z 
czego 10 tys. zł. na podziały działek, dotyczy to ul. Spacerowej w Mikołajkach Pom. i 3 tys. 
zł. na ubezpieczenie mienia. W dziale Administracja publiczna w kwocie 4.734 zł. na 
ubezpieczenie mienia Urzędu, w dziale Oświata i wychowanie zwiększenie o 6.200 zł. w tym 
w Zespole Szkół (3 tys. zł. w szkole podstawowej na zakup usług remontowych i 2 tys. zł. w 
gimnazjum) oraz 1.200 zł. w Urzędzie na zwrot kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt 
dziecka nie będącego mieszkańcem gminy gdzie uczęszcza do przedszkola. W dziale 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 4.100 zł. na opłaty za dostęp do 
Internetu dla wykluczonych cyfrowo. Jest to realizacja ciągłości projektu. 
Radna Elżbieta Zamojska zapytała czy 3 tys. zł. czy są to środki jeszcze na remont czy na 
coś innego oraz na co przeznaczone zostaną środki w gimnazjum. 
Sekretarz odpowiedział, że 3000 zł. w szkole podstawowej przeznaczone zostanie jeszcze na 
remont a w gimnazjum na dodatki wyrównawcze. 
Następnie radna zapytała czy ubezpieczenie mienia wynika z jakichś przepisów. 
Sekretarz gminy wyjaśnił, że mienie jest ubezpieczone i w roku bieżącym skończył się okres 
ubezpieczenia w trybie przetargowym na 3 lata i szacując na następny okres a doszło trochę 
inwestycji, pani skarbnik zwiększyła wartość ubezpieczenia. 
Przewodniczący komisji zapytał czy odzysk podatku Vat wiąże się z firmą, która zajmowała 
się odzyskiwaniem podatku i czy ta firma dalej prowadzi te sprawy. 
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Sekretarz odpowiedział, że dotyczy to firmy, która jeszcze wcześniej prowadziła sprawy 
odzyskiwania podatku Vat i w zmianach budżetu część dotyczy ciągłości tego co prowadziła 
firma a część tego co prowadzi Urząd. 
Prawdopodobnie zmieniły się przepisy, że będzie można dużo wstecz odzyskiwać podatek 
Vat, powiedział przewodniczący. 
Sekretarz poinformował, że wyszedł Wyrok Trybunału ale jeszcze nie wiadomo jak będzie to 
realizowane. Od 2016 roku można odzyskiwać podatek po staremu a można próbować po 
nowemu ale Urząd Skarbowy zaleca aby odzyski zacząć od połowy przyszłego roku, wtedy 
będą już uregulowane przepisy. Na razie nie ma przepisów, jest tylko goły wyrok. Dotyczy to 
tylko tych jednostek, które nie mają osobowości prawnej a nie gmin. 
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz zapytał jakie jest stanowisko jeżeli chodzi o 
działki na ul. Spacerowej. Wykonawca będzie chciał skończyć tą drogę w tym roku a te 
wąskie paski będą zrobione w przyszłym roku, czy tak zapytał przewodniczący. 
Sekretarz odpowiedział, że wójt prowadzi rozmowy z właścicielami działek i zależy jak 
szybko to pójdzie. Ustalono już jak ma  wyglądać droga w miejscu gdzie szerokość jest 
odpowiednia,  natomiast, gdzie droga jest wąska, jeżeli dojdą do skutku negocjacje i 
właściciele dadzą prawo do dysponowania terenem i jak starostwo się pospieszy z decyzjami 
to może i w tym roku wykonawca zdąży z zakończeniem tej drogi. 
 
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały 
Komisja rewizyjna po przegłosowaniu jednogłośnie – czterema głosami „za” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 
2015. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do pkt 4. 

     Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za I półrocze 2015 r. 
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz przedstawił propozycje sprawozdania z 
działalności komisji rewizyjnej za I półrocze 2015 roku. 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań do sprawozdania. 
Sprawozdanie przedstawione zostanie na sesji rady gminy. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do pkt 5. 

Sprawy bieżące, informacje. 
Radny Henryk Nowak poinformował, że nad jeziorem w Balewie nic się nie dzieje, 
wykonawca od dłuższego czasu nic nie robi. Wjazd z drogi powinien być zrobiony a nie żeby 
nad jezioro dostawać się przez las. 
Przewodniczący komisji dodał, że jest zdziwiony, że tak wykonawca tak wszystko opóźni, 
szczególnie jeżeli chodzi o ten wjazd z drogi. 

 
Do pkt 6. 
 Zakończenie posiedzenia. 
 W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokółowała Barbara Kot 
                             Przewodniczący 
                 Komisji Rewizyjnej 
 
                                                                                    Piotr Charkiewicz 


