PROTOKÓŁ NR XXII.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 24 lutego 2017 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
10⁰⁰ - 11⁴°.
Ad.1. Obrady XXII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan
Bielecki. Powitał przybyłych gości, radnych i sołtysów.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych
wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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. Wysocki Tomasz
(nieobecny radny Waszkiewicz Stefan)
W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy
– Danuta Harasz, Bożena Sobieszczańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie, Marek
Waszkiewicz – zastępca Wójta, Anna Truchan – Radna Powiatu Suwalskiego, Domżalska
Katarzyna – PZDR Doradca, Wiesław Anielak – kierownik PZDR w Suwałkach, Jarosław
Karpiński – Naczelnik WRZ ARiMR, Jacek Korytkowski- inspektor - Powiatowa Inspekcja
Weterynaryjna,
Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3.
Przed odczytaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poprosił gości
o przedstawienie informacji w sprawie zmian przepisów dotyczących rolników.
1. Wiesław Danielak z PADR w Suwałkach – przedstawił krótko informację dla rolników w
sprawie oskładkowania składkami ZUS i KRUS. Zaprosił wszystkich na szkolenie w dniu
13 marca 2017 r. godzina 12 w sprawie dopłat.
2. Jarosław Karpiński – przedstawił krótkie szkolenie dla sołtysów o zmianach jakie weszły
w ustawie. Poinformował, że trzeba zgłaszać wszystkie zwierzęta a nie tylko wybrane.
Poinformował też, że spisy trzeba składać raz w roku. Ustawa wprowadza zmiany w
sprawie zgłoszenia trzody chlewnej, zgłoszenie takie ma dotrzeć w ciągu 7 dni do agencji
od zakolczykowania. Niektóre zgłoszenia muszą być zgłaszane w ciągu 24 godzin.
Poinformował też o dodatkowym oznakowaniu trzody chlewnej (np. tatuaże, numer
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gospodarstwa).Przedstawił też jakie zaszły zmiany w płatnościach zwierzęcych. Istotne
zmiany zaszły w zgłaszaniu owiec, zgłaszamy ilościowo. Rejestracja koni podlega pod
Białystok.
3. Dr. Jacek Korytkowski z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, przedstawił krótkie
szkolenie na temat ptasiej grypy między innymi o zaostrzonych rygorach chowu kur.
Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który
radni otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad Sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jan
Bielecki poinformował, że zgodnie z art. 20 ust 1a o samorządzie gminnym „Rada Gminy może
wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady”.
Do porządku obrad nie zostały wniesione żadne wnioski.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:
za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXII 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:
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na
obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego;
2) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Jeleniewo w roku 2017;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025;
5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacje i ogłoszenia.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki na protokolanta zaproponował Danutę
Harasz, którą radni jednogłośnie zatwierdzili.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu
Gminy Jeleniewo protokół z XXI 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 24 lutego 2017 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za przyjęciem
protokołu głosowało 14 radnych.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXI Sesji z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady
Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta 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.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że do dnia 24.02.2017 r. należy
składać deklaracje na wykonanie solarów.
Pan Marek Waszkiewicz zastępca Wójta Gminy Jeleniewo przedstawił warunki, jakie są
przyjęte do składania wniosków na solary. Koszt jednego solara jest uzależniony od pojemności
i rodzaju i wynosi około od 9 500 zł do 17 000 zł. Wkład własny to 30% wartości. Jest zakaz
montowania kolektorów solarnych na dachach pokrytych eternitem, ale może on być
zamontowany na ścianie. Wszystkie szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Jeleniewo.
Pan Wiesław Pietrołaj sołtys wsi Żywa Woda zapytał o decyzję w sprawie chlewni oraz jak
zostanie objęta opieką działka koło cmentarza.
Pan Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że strony postępowania na
bieżąco są informowane o przebiegu postępowania.
Pani Anna Truchan inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo wyjaśniła, że geodeci złożyli wnioski i
zostanie wyłoniony geodeta do wytyczenia tej działki, a zainteresowane osoby będą
powiadomione o terminie wytyczenia gruntu.
Pani Anna Truchan inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo poinformowała, że Urząd prowadzi
ewidencję cmentarzy, które są wpisane jako zabytki. Ten cmentarz nie jest zabytkiem tylko
terenem rekreacyjnym.
Pan Wiesław Pietrołaj sołtys wsi Żywa Woda – uważam, że wyznaczenie tego miejsca jest
słuszne, aby mieszkańcy mogli czcić go i było w ich pamięci.
Ad 7.1.
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego 2017 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII.122.2017 w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na
obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego (zał. nr 5).
Ad. 7.2.
Podjęcie uchwały w sprawie. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
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prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Bielecki.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego 2017 r.
Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII.123.2017 w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (zał. nr 6).
Ad. 7.3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeleniewo w roku 2017.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego 2017 r.
Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII.124.2017 w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017 (zał. nr 7).
Ad. 7.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2017 – 2025.
Projekt uchwały przedstawiła Danuta Harasz Skarbnik Gminy. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017-2025 wprowadzono zmiany polegające na:
1. W roku 2016 zostało wprowadzone faktyczne wykonanie budżetu, które jest zgodne ze
sprawozdaniami za rok 2016. Wynik z działalności bieżącej zamknął się nadwyżką
operacyjną (tzn. dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)
w wysokości 540 318,87 zł. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości
51 198,16 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.
Kwota długu na dzień 31.12.2016 wyniosła 1 850 318,81 zł. Budżet za rok 2016 zamknął
się nie naruszając relacji, o których mowa w art. 243 u.f.p. tj. stosunek łącznej kwoty
przypadającej w roku 2016 spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów
wartościowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu
nie przekroczył średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji
dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o
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wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku budżetowym 2016 wskaźnik spłaty
rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniósł 4,88%.
2. W roku 2017 dochody ogółem i dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 143 057,57
zł, w tym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały
zmniejszone o kwotę 676,00 zł (zgodnie z otrzymanym planem z MF) , podatki i opłaty
zostały zwiększone o kwotę 111 124,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę
100 000,00 zł w związku ze złożoną korektą deklaracji fermy wiatrowej. Subwencja ogólna
została zwiększona o kwotę 67 666,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 39 056,43 zł.
3. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 143 057,57 zł w tym wydatki bieżące zostały
zwiększone o kwotę 138 057,57 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę
5 000,00 zł.
4. Zostały wprowadzone wolne środki , które to zostały wypracowane w roku 2016 w
wysokości 560 108,24 zł i o tą kwotę zostały zmniejszone kredyty zaplanowane do
zaciągnięcia w roku 2017.
5. Kwota długu na koniec roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 560 108,24 zł i będzie wynosiła
2 383 046,51 zł, pod warunkiem że będzie zaciągnięty cały zaplanowany kredyt.
6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę
5 000,00 zł.
7. Wskaźniki zostały spełnione, o których mowa w art. 243 u.f.p. tj. stosunek łącznej kwoty
przypadającej w roku 2017 spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów
wartościowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu
nie przekroczył średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji
dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o
wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
8. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę
3 158,00 zł w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2017.
9. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
zmniejszyły się o kwotę 1 576,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o
kwotę 5 000,00 zł.
10. W związku z zaplanowanym mniejszym kredytem w roku 2017 a co wiąże się z mniejszą
spłatą rat wydatki w latach 2018-2022 kwoty wydatków zwiększyły się o kwotę 50 000,00
zł , w latach 2023-2024 zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł a w roku 2025 wydatki
zwiększyły się o kwotę 160 108,24 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego 2017 r.
Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII.125.2017 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025 (zał.
nr 8).
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Ad. 7.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Danuta Harasz Skarbnik Gminy.
Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 39 790,00 zł są to zmniejszenia
dotacji na zadania oświatowe. W rozdziale oddziały przedszkolne plan został zmniejszony o
kwotę 38 522,00 zł i w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan został
zmniejszony o kwotę 592,00 zł oraz zostały zmniejszone udziały z podatku dochodowego od
osób fizycznych na kwotę 676,00 zł.
Zwiększenia powstały na kwotę 182 790,00 zł. zwiększenia powstały w działach i rozdziałach:
1. W dziale Transport i łączność plan został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł są to wpływy z
różnych dochodów,
2. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zostaje zwiększony o kwotę 800,00
zł na paragrafie wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
3. W dziale rozdziale z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-pranych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w paragrafie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan został zwiększony o
kwotę 9 324,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł w
związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowych przez fermy wiatrowe.
4. W dziale różne rozliczenia otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową o kwotę
67 666,00 zł,
5. W dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki stałe plan został zwiększony o kwotę
1 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
6. W dziale rodzina plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zostaje zwiększony
o kwotę 3 000,00 zł.
Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 14 621 981,25 zł
Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 34 372,00 zł i zwiększony o kwotę
177 372,00 zł.
Zwiększenia powstały w działach:
1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na
analizę efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Jeleniewo,
2. W dziale transport i łączność w rozdziale drogi gminne plan zostaje zwiększony o kwotę
100 000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
3. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan został zwiększony o kwotę 30,00 zł w związku
naliczeniem zaangażowania na składki Fundusz Emerytur Pomostowych,
4. W dziale administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie plan został zwiększony
o kwotę 111,00 zł z w związku z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych,
5. W rozdziale Urzędy Gmin plan został zwiększony o kwotę 11 000,00 zł na paragrafie
Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z naliczeniem zaangażowania,
6. W dziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem
na rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe, gdzie w uchwale budżetowej zabrakło 0,003%
do 0,50% brak ten wynikł z zaokrąglenia,
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7. W dziele oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1000,00 zł w
rozdziale przedszkola z przeznaczeniem na opłatę za lekcje religii dziecka uczęszczającego
do Suwałk, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków został zwiększony o
kwotę 743,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
oraz o kwotę 127,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz emerytur pomostowych.
8. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 4 971,00 zł . Jest to kwota
wynikająca z rozliczenia wydatków z roku 2016 .
9. W Dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 14 256,00 zł jest to kwota w
związku z zatrudnieniem osób na prace społeczno użyteczne.
10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka komunalna
plan zostaje zwiększony o kwotę 9 860,00 zł. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia
poniesionych i rozliczonych wydatków z roku 2016.w rozdziale zakłady gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej plan zostaje zwiększony o kwotę 28 000,00 zł. Jest to kwota
wynikająca z przedłożonej rozliczonej dotacji przez ZGKiM za rok 2016.
11. Wszystkie zmniejszenia naniesione w Uchwale po stronie wydatków zostały przeznaczone
na pokrycie brakujących wydatków. W niektórych przepadkach może zajść sytuacja że do
końca roku trzeba będzie zwrócić zabrane środki finansowe.
12. Na zadaniach zleconych zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 1 274,00 zł z
przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne . Zwiększenie to powstało w
związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2017.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 714 817,19 zł.
W uchwale tej zostaje zmieniony załącznik:
1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 , gdzie zostaje dodane
zadanie pn. Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki
wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo na kwotę 5 000,00 zł,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017
3. Zostaje zmieniony załącznik pn. USZCZEGÓŁOWIENIE Przychodów i rozchodów
budżetu w 2017 r. w którym to zostają wprowadzone wole środki w związku z tym
zmniejszył się planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2017.
4. Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z
przeciwdziałaniem narkomanii, zostało to spowodowane z wprowadzeniem środków
wynikających z rozliczenia z roku 2016,
5. Zostaje zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie zostały
wprowadzone środki wynikające z rozliczenia roku 2016.
6. W związku z rozliczeniem dotacji przez ZGKiM w Jeleniewie zostaje zmieniony załącznik
pn. dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do
sektora finansów publicznych a w związku z tym uległ zmianie załącznik plan przychodów
i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego 2017 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII.126.2017 w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (zał. Nr 9).
Ad.8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacje i zapytania zostały ujęte w pkt 6.
Ad. 9.
Informacje i ogłoszenia. Nie było informacji i ogłoszeń.
Ad. 12.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Danuta Harasz
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