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Protokół nr 23/2016 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 czerwca 

2016 roku 
 

Do pkt 1. 
 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
 
 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 uczestniczyła Skarbnik Gminy Maria Kalinowska. 
 
 
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 2016. 
4. Sprawy bieżące, informacje. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian porządku posiedzenia. 
 
Do pkt 3. 
 Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
Mikołajki Pomorskie na rok 2016. 
 
Skarbnik Gminy Maria Kalinowska wyjaśniła, że dokonano zwiększenia dochodów i 
wydatków Gminy na rok 2016 w kwocie 347.863,34 zł, w tym zwiększenia dochodów i 
wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie w kwocie 4.400 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na zadania 
inwestycyjne w kwocie 331.865,34 zł. 
 
Radny Bogdan Mularczyk zapytał co mieści się w kwocie 9.000 zł „na zakup usług 
pozostałych”. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to wydatki związane z gospodarką komunalną, m.in. 
podziały działek, projekty itp. 
 
W związku z tym, iż członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i pytań przewodniczący 
komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 
rok 2016 poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie. 
Komisja rewizyjna w obecności 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016. Opinia stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Do pkt 4. 
 Sprawy bieżące, informacje. 
 
Nie wniesiono żadnych spraw. 
  
 
Do pkt. 7 
 Zakończenie posiedzenia. 
 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku posiedzenia Pan Piotr Charkiewicz- 
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 
 
 
Protokołowała Magdalena Wojtacka. 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY 
          Komisji Rewizyjnej 
           Piotr Charkiewicz 
         
 
 
 


