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PROTOKÓŁ NR XVII.2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

 

Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A;                        

w godz. 900 – 1100. 

 

Ad.1. Obrady XVII Sesji Rady Gminy otworzył Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy 

Jeleniewo. Powitał przybyłych gości, radnych i sołtysów. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych, 

w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.  

W posiedzeniu uczestniczą:  

1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz  

2. Zastępca Wójta - Marek Waszkiewicz 

3. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz  

4. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz  

5. Ewa Matusiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie  

6. Wacław Wawrzyn –  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                   

w Jeleniewie 

Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1,2 i 3. 

 

Radni obecni: 

1. Andruszkiewicz Ryszard  

2. Aneszko Mirosław 

3. Bielecki Jan 

4. Bukpaś Damian 

5. Ciszewski Sławomir 

6. Dąbrowski Mariusz  

7. Gałażyn Jacek 

8. Kalinowski Tadeusz 

9. Klepacki Dariusz 

10. Mysiukiewicz Ryszard 

11. Sobol Justyna 

12. Stankiewicz Tomasz 

13. Urynowicz Andrzej 

14. Waszkiewicz Stefan 

(nieobecny radny Wysocki Tomasz) 

 

Ad. 2. Jan Bielecki - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który radni 

otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad Sesji i poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 

1a ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.  

Radny Jacek Gałażyn złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie przeprowadzenia kontroli budżetu Gminy Jeleniewo na 2016 r. przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Białymstoku. 

Kazimierz Urynowicz - Wójt Gminy Jeleniewo: zostały wysłane do RIO w Białystoku wnioski 

o wyjaśnienie kwestii zwrotu podatku, jak również poprawnego zapisu tytułu uchwały 
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dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po otrzymaniu odpowiedzi z RIO  

w Białymstoku poinformujemy Radę Gminy. 

Jan Bielecki - Przewodniczący Rady: na ostatnim wspólnym  posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Jeleniewo były zgłoszone wnioski w sprawie udzielenia informacji, że zwrot nadpłaconego 

podatku został przekazany zgodnie z przepisami. Tej informacji nie otrzymaliśmy. Uważam,  

że każde wydatki muszą być określone w budżecie Gminy, a inne nie zapisane w uchwale 

budżetowej wymagają dokonania zmian w budżecie Gminy przez Radę Gminy. Takich zmian 

Rada Gminy przed zwrotem podatku nie uchwaliła. Taka forma przekazania podatku, budzi w 

nas niepokój i dlatego zwróciliśmy się o podanie podstawy prawnej na piśmie: Czy bez zmian 

w budżecie można przekazać nadpłacony podatek? Rada Gminy posiada kompetencje 

stanowiące i kontrolne, dlatego też projekt uchwały, zgłoszony przez radnego, ma na celu 

sprawdzenie poprawności przekazania nadpłaconego podatku. Drugi wniosek zgłoszony na 

wspólnym posiedzeniu Komisji dotyczył zapisu tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 

każdej sesji, gdy uchwalane są zmiany w budżecie, Rada uchyla  dotychczasową uchwałę WPF 

i podejmuje nową. W innych Radach w tytule uchwały podaje się: w sprawie zmian w WPF. 

Jeśli sprawa się wyjaśni i będzie to zgodne z przepisami, Rada będzie miała pewność, że 

podejmowane uchwały nie naruszają prawa. 

Ryszard Mysiukiewicz, Wiceprzewodniczący Rady – Skarbnik Gminy powiedziała na Komisji, 

że wystąpi o opinię i uważam, że Rada na tę opinię powinna poczekać. 

Jan Bielecki -  Przewodniczący Rady; Czy w związku ze zwrotem nadpłaconego podatku 

budżet Gminy nie znajdzie się w niekorzystnej sytuacji? Stąd wynikają nasze obawy o stan 

finansów Gminy i zarazem słuszność tego, aby RIO sprawdziła gospodarkę finansami. 

Danuta Harasz Skarbnik – tak jak informowałam wcześniej kwota ta nie była wydatkiem. 

Podatek był dochodem gminy i stąd nie było wydatku tylko zwrot nadpłaconego podatku. Zapis 

w wykonaniu budżetu gminy za I pół. 2016 r. jest poprawny, ponieważ były planowane 

wydatki. Na ostatniej Komisji zostało uzgodnione, że w tej sprawie będą wydane opinie RIO. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady – uważam, że decyzja Rady jest słuszna i głosowanie to 

rozstrzygnie. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał wniosek o rozszerzenie porządku obrad pod 

głosowanie:  

za – 6 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0.  

Jan Bielecki Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie został wprowadzony do 

porządku obrad.     

 

 Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XVII Sesji 

Rady Gminy Jeleniewo: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór protokolanta obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności 

pomiędzy sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
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1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy 

Jeleniewo; 

2) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo; 

3) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących  

w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe; 

4) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie; 

5) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Jeleniewo na lata 2016-2026; 

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025; 

7) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.   

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Informacje i ogłoszenia. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Jan Bielecki na protokolanta zaproponował P. Marię 

Waszkiewicz, którą radni jednogłośnie zatwierdzili. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu 

Gminy Jeleniewo protokół z XVI sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w siedzibie 

Urzędu Gminy Jeleniewo oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Jeleniewo. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż do 

rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu 17 sierpnia 2016 r. 

W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XVI.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia  

17 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo z realizacji uchwał podjętych na poprzednich 

sesjach oraz z działalności pomiędzy sesjami. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4. 

Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. 

Radny Mariusz Dąbrowski: Kto jest odpowiedzialny za przyjęcie podatku firmy RWE i jaka 

kwota podatku wpływa do budżetu od wiatraków? 

Danuta Harasz Skarbnik – wpłynęła deklaracja na podatek od nieruchomości, która była przez 

referat podatkowy badana i uzgadniana z podatnikiem. Firma twierdziła, że ta deklaracja była 

zgodna z ich urządzeniami. Informacja o wysokości podatku będzie przygotowana na najbliższe 

posiedzenie Rady. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady – jeśli była korekta deklaracji podatku, a zgodnie  z prawem 

nadpłatę podatku musimy zwrócić, to tu jesteśmy zgodni. Prosimy jednak o  wskazanie zapisu, 

że Skarbnik bez zmiany  w budżecie Gminy, podjętych przez Radę zwraca nadpłatę podatku. 

Uważam, że jest to duże obciążenie dla budżetu, ale otrzymane wyjaśnienia będą decydujące.  
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Ad. 7.1.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 

osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy 

Jeleniewo. 

Projekt uchwały przedstawił Jan Bielecki Przewodniczący Rady informując Radę, że opłatę za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ponoszą osoby, których dochód na 

osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza 100% kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 lipca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVII.95.2016 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Jeleniewo 

(zał. Nr 5). 

  

Ad. 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Jeleniewo. 

Projekt uchwały przedstawiła Ewa Matusiewicz Kierownik GOPS w Jeleniewie informując 

Radę. Że pogrzeb realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 lipca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVII.96.2016 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo (zał. 

Nr 6). 

 

Ad. 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia  

z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, 

zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 

Projekt uchwały przedstawił Jan Bielecki Przewodniczący Rady informując Radę. że wydatki 

i usługi mogą być przyznane osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium 
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dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, zwłaszcza jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie 

niezbędnej potrzeby życiowej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 lipca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVII.97.2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe (zał. Nr 7). 

 

Ad. 7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jeleniewie. 

Projekt uchwały przedstawiła Ewa Matusiewicz Kierownik GOPS w Jeleniewie informując 

Radę, że zmiany obejmują § 2 statutu, który otrzymuje brzmienie: „Ośrodek jest jednostką 

organizacyjną Gminy Jeleniewo, która działa w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad 

działalnością Ośrodka sprawuje wójt oraz wojewoda stosownie do swoich kompetencji.”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 lipca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVII.98.2016 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

(zał. Nr 8). 

 

Ad. 7.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały przedstawiła Ewa Matusiewicz Kierownik GOPS w Jeleniewie. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-

2026 jest dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze 

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też 

grupy społecznej, jako całości. W praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych 

założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. Pani Ewa Matusiewicz podziękowała 

Przewodniczącemu Rady – Janowi Bieleckiemu za pracę w Zespole opracowującym Strategię. 



6 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 lipca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVII.99.2016 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026 (zał. Nr 9). 

 

Ad. 7.6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2016 – 2025. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Danuta Harasz i poinformowała Radę o zmianach  

w WPF, które dotyczą:  

- poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 6 320,00 zł, jest to otrzymana dotacja  z 

przeznaczeniem na OSP w Jeleniewie,  

- poz. 2 -  w związku ze zwiększonymi dochodami zostaje zmieniony plan wydatków   o kwotę 

131 102,87 zł w tym: wydatki bieżące poz. 2.1 została zwiększona o kwotę 124 782,87 zł, poz. 

2.1.3 zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł są to wydatki na obsługę długu w związku  

z zaciągniętym kredytem krótkoterminowym, poz. 2.2 są to wydatki majątkowe i ulegają 

zwiększeniu o kwotę 6 320,00 zł,  

- poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

została zmniejszona  o kwotę 5 479,00 zł,   

- poz. 11.2 została zwiększona o kwotę 22 484,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem 

organów jednostki samorządu terytorialnego i są to środki zabezpieczające do końca roku,  

- poz. 11.5 została zwiększona o kwotę 6 320,00 zł i są to nowe wydatki inwestycyjne.  

Pozostałe pozycje w WPF nie uległy zmianie. Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiana 

wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie wyszły na TAK; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

11 sierpnia 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVII.100.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 

2025 (zał. Nr 10). 

Ad. 7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

Skarbnik D.Harasz przedstawiła projekt uchwały i poinformowała o zmianach w budżecie. 
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Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 85 002,00 zł i zmniejszony o kwotę 

3 000,00 zł. Są to dochody własne i otrzymane dotacje, które wpłynęły ponad zaplanowany 

plan oraz otrzymaliśmy zmniejszony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot 

wydatków energetycznych . Zmniejszenie dochodów o 3 000,00 zł, jest to przesunięcie  

w ramach działu, gdzie została zmieniana klasyfikacja, którą otrzymaliśmy na zakupy dla OSP 

Jeleniewo. Dochody wpłynęły w działach:  

- w 754 w rozdziale Ochotnicze straże pożarne otrzymaliśmy dotację z Komendy Głównej 

Straży Pożarnej na zakupy bieżące w wysokości 7 204,00 zł i zakupy majątkowe w wysokości 

6 320,00 zł,  

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodatkowe 

dochody wpłynęło 20 000,00 zł, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,  

- w dziale Oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł,  

- w dziale Pomoc społeczna dodatkowa kwota wypłynęła w wysokości 38 114,00 zł, w tym: są 

to zwiększone dotacje   w paragrafie wpływy z różnych dochodów w rozdziale Ośrodek 

Pomocy Społecznej w wysokości 5 000,00 zł,  jest to refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy, 

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska  plan zostaje zwiększony o kwotę  

9 864,00 zł, w związku ze złożonymi nowymi deklaracjami i przypis z tytułu opłaty za śmieci 

wynosi 209 864,00 zł i tyle powinno nam wpłynąć dochodów.  

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 006 984,33 zł.  

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 236 221,35 zł i zmniejszony o kwotę 

154 219,35 zł, zmiany zostały naniesione w działach:  

- Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 14 864,00 zł jako środki 

zabezpieczające na odśnieżanie dróg gminnych,  

- w dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł, zostało 

spowodowane tym iż zaplanowany plan został wykorzystany , jest to zabezpieczenie środków 

do końca roku,  

- w  dziale administracja publiczna  plan wydatków został zmniejszony w rozdziale Urzędy 

Wojewódzkie o kwotę 25,00 zł jest to pozostałość planu oraz w rozdziale Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku  

z ubezpieczeniem imprezy masowej na kwotę 300,00 zł, w dziale Urzędy Gmin plan został 

zwiększony o kwotę 20 484,00 zł i jest to zabezpieczenie środków do końca roku, w rozdziale 

pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na 

opłacenie składek,  

- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 120,00 zł, w związku z zakupem urn 

wyborczych,  

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony  

o kwotę 15 524,00 zł, są to otrzymane dotacje oraz został zwiększony plan na paragrafie zakup 

usług pozostałych, - w dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę  

5 000,00 zł, w związku z zaciągniętym kredytem krótkoterminowym,  

- w dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje 

zwiększony o kwotę 3 171,00 zł na zakupy paliwa i zmniejszony paragraf dodatkowe 

wynagrodzenie gdzie pozostała kwota 160,00 zł,  

- w dziale ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł zostaje 

zmniejszony plan na paragrafie wynagrodzenie bezosobowe i zakupy materiałów a zostaje 

zwiększony paragraf zakup usług pozostałych w związku z masową imprezą,  
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- w dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje, które to zostały 

pomniejszone o kwoty środków własnych, które zabezpieczyliśmy w zarządzeniu nr 136 z dnia 

22 lipca 2016 roku, gdzie musieliśmy założyć swoje środki finansowe i zostaje zwiększony 

plan na wynagrodzeniach na zadaniach własnych w związku z brakiem środków z dotacji gdzie 

wynagrodzenie jest finansowane w wysokości 3% wykonanych wydatków,   

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę  

19 734,00 zł są to środki zwiększone o przypis roku 2016 w wysokości 9 864,00 zł. w związku 

z rozliczeniem środków opłaty śmieciowej od początku wejścia w życie plan zostaje 

zmniejszony o kwotę 19 734, 00 zł a powstało to w wyniku podwójnego naniesienia środków 

w roku 2016. Zostaje zwiększony rozdział oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 000,35 zł  

w związku z obsługą toalet w okresie wakacyjnym i w tym celu został zmniejszony dział kultura 

fizyczna i sport, Ponadto zostają zastosowane przesunięcia w ramach zadań majątkowych: 

 - zostaje zmniejszone zadanie pn. Budowa wodociągu na ulicy Sportowej o kwotę 30 000,00 

zł, zostaje zwiększone zadanie o kwotę 20 000,00 zł pn. modernizacja sieci wodociągowej we 

wsi Kazimierówka i o kwotę 10 000,00 zł zostaje zwiększone zadanie pn. modernizacja 

oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia,  

- zostaje zmniejszone zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B 

Czerwone Bagno-Szurpiły plan zostaje zmniejszony o kwotę 120 000,00 zł a zostaje 

wprowadzone nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Jeleniewie na 

kwotę 120 000,00 zł.  

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 505 199,68 zł.   

 

Mariusz Dąbrowski Radny – czy oświetlenie na ulicy Sportowej ma wykonany kosztorys? 

Marek Waszkiewicz Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo – kosztorys obejmuje zadanie na ok. 

110 tys.zł. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady – oświetlenie ulicy Sportowej jest nowym zadaniem i jest 

to duża kwota. Wołownia czeka na modernizację oświetlenia już 3 lata. 

Tadeusz Kalinowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji – 

jest wykonywany remont drogi, to należy wykonać całość zadania 

  

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

11 sierpnia 2016 r. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu – 3 radnych, 

przeciw – 1 radny. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania podjęła uchwałę Nr XVII.101.2016  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (zał. Nr 11). 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Brak 

Ad. 9. Informacje i ogłoszenia. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował sołtysów o składaniu do końca 

września br. wniosków funduszu sołeckiego na 2017 rok.  
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Dnia 21.08.2016 r. odbędzie się „Święto Plonów” w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Jeleniewie. W związku z przebudową ulicy Sportowej i ze względów bezpieczeństwa 

nastąpiła zmiana lokalizacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich na „Święto Plonów”. 

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo 

zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 


