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Protokół nr 22 /2016 
Z kontroli działalno ści Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 maja 2016 roku 
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności: 

1. Piotr Charkiewicz- przewodniczący komisji, 
2. Bogdan Mularczyk- zastępca przewodniczącego, 
3. Henryk Nowak- członek. 
4. Elżbieta Zamojska- członek. 

 
 Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Pan Piotr Charkiewicz. 
Powitał obecnych na posiedzeniu i przedstawił zaproponowany członkom komisji porządek 
posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Ocena wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2015 

roku: 
a) Wysokość naliczonych środków przypadających na poszczególne sołectwa- 

informacje dla sołtysów; 
b) Porównanie wydatkowanych kwot z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez 

Zebrania Wiejskie na 2015 rok; 
c) Założenia na 2016 rok. 
4. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 
5. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. 
6. Sprawy bieżące, informacje. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian porządku posiedzenia. 
Oprócz członków komisji w posiedzeniu udział wzięli wójt Gminy Kazimierz Kulecki, 
Skarbnik Gminy Maria Kalinowska oraz Sekretarz Gminy Janusz Wysocki. 
 
Do pkt 3. 
  
 Ocena wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2015 
roku: 

a) Wysokość naliczonych środków przypadających na poszczególne sołectwa- 
informacje dla sołtysów; 

b) Porównanie wydatkowanych kwot z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez 
Zebrania Wiejskie na 2015 rok; 

c) Założenia na 2016 rok. 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zreferowanie Sekretarz Gminy pana 
Janusza Wysockiego. 
Pan Sekretarz wyjaśnił, że plan na 2015 rok wynosił 224.847,95 zł, a wykonany został w 
kwocie 194.766,62 zł oraz, że zadania zostały zrealizowane w całości. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy były zmieniane jakieś zadania. 
Skarbnik Gminy  odpowiedziała, że przedsięwzięcia są określane przez zebrania sołeckie, są 
przyjęte uchwałą i w trakcie roku nie można ich zmieniać. 
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Do pkt 4. 
  
 Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 
  
 Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z 
wykonania budżetu Gminy za rok 2015, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w tym sprawozdaniu, dokonała analizy sprawozdania 
finansowego za rok 2015 oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego 
gminy. 
W trakcie prac nad sformułowaniem wniosku absolutoryjnego, Komisja wykorzystała 
materiały źródłowe w zakresie gospodarki finansowej( sprawozdania, plany finansowe, opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz materiały źródłowe w zakresie działalności gminy, 
będące przedmiotem posiedzeń Komisji w 2015 roku. 
Analizując sprawozdanie finansowe gminy Komisja zapoznała się z: 
- bilansem budżetu; 
- łącznym bilansem jednostek budżetowych, 
- łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostki. 
Informacji w tym zakresie udzielała Maria Kalinowska- Skarbnik Gminy. 
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła także informacje o stanie mienia komunalnego gminy, uwag 
w tym zakresie nie wniosła. 
Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, Komisja zapoznała się z planem 
i stopniem realizacji budżetu, w tym inwestycji gminnych. 
Komisja Rewizyjna porównując uchwalony budżet gminy na 2015 rok z jego rzeczywistym 
wykonaniem dokonała oceny wykonania pod względem rzetelności, legalności, 
gospodarności oraz celowości. 
Komisja Rewizyjna w obecności czterech członków jednogłośnie pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu gminy za 2015 rok. 
 
Do pkt 5. 

 
Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015. 
 

 Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Charkiewicz odczytał projekt 
uchwały w sprawie wniosku udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie 
za rok 2014 i poddał pod głosowanie. 
 Po przegłosowaniu w obecności 4 członków, komisja przy 4 głosach „za”, braku 
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie wniosku 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015, sprawozdania finansowego i wyjaśnień wójta 
przedstawia Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015. 
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Do pkt.6 
 
 Sprawy bieżące, informacje. 
 
 Nie wniesiono żadnych spraw. 
 
Do pkt. 7 
 Zakończenie posiedzenia. 
 
 Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Pan Piotr Charkiewicz- 
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 
 
 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
 
 
        Podpisy członków komisji: 

1. Piotr Charkiewicz 
2. Bogdan Mularczyk 
3. Henryk Nowak 
4. Elżbieta Zamojska 

         
 
 
 


