
 

 

UCHWAŁA NR XXI.115.2016  

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok  

i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie  

z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjąć Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok, 

zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 



 

 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r.  

 

PLAN PRACY 

KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY JELENIEWO  

na 2017 rok 

 
Zadania stałe, realizowane przez cały rok, w miarę potrzeb: 
1. Analiza planów dochodów i wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej działów 

w zakresie : 

- rolnictwa i łowiectwa,  

- leśnictwa, 

- transportu łączności, 

- gospodarki mieszkaniowej, 

- działalności usługowej, 

- administracji publicznej, 

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

- obsługi długu publicznego, 

- oświaty i wychowania, 

- ochrony zdrowia, 

- opieki społecznej, 

- edukacyjnej opieki wychowawczej, 

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- współpracy gminy. 

2. Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu jednostek podległych. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów. 

 

 

Plan pracy Komisji Budżetowej w 2017 r.: 
1. Bieżąca aktualizacja statutu gminy i przygotowywanie projektu zmian. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

3. Opiniowanie planów wieloletnich w zakresie inwestycji. 

4. Rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 

5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych, cen wody i 

ścieków na 2018 rok. 
 



 

 

Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r.  

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI 

RADY GMINY JELENIEWO  

na 2017 r. 
 

I KWARTAŁ 

1. Ocena stanu dróg gminnych w okresie zimowym, remontów dróg zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. 

2. Informacja o stanie  mienia stanowiącego własność gminy. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 
II KWARTAŁ 

1. Ocena mienia gminnego, stan techniczny.  

2. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2016 r. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 
III KWARTAŁ 

1. Plany i inwestycje gminy Jeleniewo.  

2. Stan sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 
IV KWARTAŁ 

1. Rozpatrzenie propozycji taryf za wodę i ścieki na 2018 r. 

2. Propozycje do budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 r. 

3. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Inwestycji za 2017 r. i planu pracy Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Inwestycji na 2018 r. 

4. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 

 

 
  

                                                                                       



 

 

Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r.  

 

PLAN PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY JELENIEWO  

na rok 2017 
 

 

I  PÓŁROCZE 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2016  

i sprawozdań z jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok: Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Jeleniewie. 

2. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Jeleniewo. 

3. Sprawy bieżące i opiniowanie uchwał. 
 

II  PÓŁROCZE 

1. Kontrola realizacji dochodów z tytułu zbycia składników majątkowych 

gminy.  

2. Kontrola wydatków na realizację imprez kulturalnych. 

3. Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych. 

4. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 

 
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeb może ulec zmianie. 

 
  



 

 

Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r.  

 

Plan pracy  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

Rady Gminy w Jeleniewie na 2017 r. 

 

I kwartał 2017 rok  
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i Zespołu Szkół w 

Jeleniewie za rok 2016.  

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2016.  

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za 

rok 2016.  

4. Przedstawienie informacji na temat dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców 

Gminy Jeleniewo.  

5. Opiniowanie wniosków w zakresie inwestycji oświatowych, kulturalnych, sportowych i 

zdrowotnych na rok 2017.  

6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

II kwartał 2017 rok  
1. Zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalnych na sezon turystyczny 2017 roku na terenie gminy 

Jeleniewo.  

2. Informacja na temat bazy sportowej, turystycznej i możliwości wypoczynku dzieci i młodzieży.  

3. Informacja na temat promocji gminy Jeleniewo.  

4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

III kwartał 2017 rok  
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i Zespołu Szkół w Jeleniewie za 

I półrocze 2017 roku.  

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za  

I półrocze 2017 roku.  

3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.  

4. Przyjęcie informacji na temat przygotowania Zespołu Szkół w Jeleniewie do nowego roku 

szkolnego 2017/2018.  

5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

IV kwartał 2017 rok  
1. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.  

5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

Zgodnie z potrzebami gminy Jeleniewo, do planu pracy Komisji można wprowadzać inne 

zadania. 

   



 

 

Załącznik Nr 5  

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r.  

 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Komisji Budżetowej  

za 2016 rok 

 

1. Komisja Budżetowa na podstawie uchwalonego planu pracy komisji na 

2016 rok przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności. 

2. Komisja Budżetowa rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał oraz 

stanowiska w następujących sprawach: 

- wykonania budżetu gminy za 2015 rok,  

- uchwalenia zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych, 

- zmian w budżecie gminy na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025 w zakresie wydatków bieżących, 

- przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 roku, 

- przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, 

- uchwalenia stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2017 

rok, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

- przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Jeleniewo, 

- zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu 

pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B 

Czerwone Bagno – Szurpiły” realizowanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, 

- wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i 

poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy 

litewsko-polskiej” („Fostering and improvement of accessibility of 

nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach 

projektu transgranicznego w programie "Program Europejska 

Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i 

przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na 

realizację tego zadania,   

- przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Jeleniewo 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 



 

 

- uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2027. 

3. Komisja Budżetowa w 2016 r. uczestniczyła w 14 posiedzeniach wspólnie 

z innymi komisjami. 
 

 



 

 

Załącznik Nr 6  

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r.  

   

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji 

za 2016 rok 

 

1. W zadaniach stałych realizowanych przez cały rok komisja analizowała, 

opiniowała i wnioskowała w sprawach dotyczących:  

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025 

i w budżecie gminy na 2016 r., w szczególności w zakresie rolnictwa, inwestycji 

i ochrony środowiska, 

2) analizy złożonych podań w sprawie remontów dróg gminnych, 

3) przeglądu stanu dróg gminnych. 

2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w 2016 roku rozpatrywała  

i opiniowała: 

- wykonanie budżetu gminy za 2015 rok, 

- rozpatrzenie podania o wykup drogi wewnętrznej w Szeszupce, 

- weryfikację wniosku o dotacje na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo” z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, 

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo, 

- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Jeleniewo     

- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Rutka, stanowiącej własność gminy Jeleniewo, 

- projekty uchwał w sprawie stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 

2017 rok, 

- projekt budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2017 – 2027. 

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w 2016 r. uczestniczyła  

w 14 posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami. 

 



 

 

Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok 

 
Na podstawie zatwierdzonego uchwałą Nr XIII.74.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

15 stycznia 2016 r. planu pracy komisji na 2016 rok, Komisja Rewizyjna przedstawia 

sprawozdanie ze swojej działalności. 

W 2016 roku Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 15 posiedzeń i uczestniczyła w  

14 posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami Rady Gminy Jeleniewo. 

1. Przedmiotem posiedzeń komisji było przyjęcie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.  

Przeprowadzona kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 rok odbyła się w dniu  

18 kwietnia 2016 r. Dokonano kontroli w zakresie: 

1) dochodów budżetu z tytułu: 

- podatków i opłat, 

- dotacji i subwencji, 

- udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach, 

- pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. 

2) wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (oświata, kultura, 

urząd gminy, opieka społeczna i zakład gospodarki komunalnej), 

- realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

3) informacji o stanie mienia komunalnego oraz sposób jego zagospodarowania. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Jeleniewo, sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2015 rok oraz opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Jeleniewo o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

1. Zgodnie z uchwalonym planem pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 r. zostały 

przeprowadzone kontrole: 

a) w zakresie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jeleniewie, Zespołu Szkół w Jeleniewie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

b) analizy zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia, 

c) dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeleniewo za pierwsze półrocze 2016 r., 

d) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za I półrocze 2016 

roku. 

2. Członkowie Komisji uczestniczyli również w posiedzeniach z innymi komisjami, na których 

były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał w następujących sprawach: 

- zmian w budżecie gminy na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2016 – 2025 w zakresie inwestycji i wydatków bieżących,  

- stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2017 rok, 

- budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2017 – 2027. 
             



 

 

Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr XXI.115.2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Turystyki za 2016 rok 

 
Komisja, obok stałych zadań tj. opiniowania projektów uchwał wnoszonych pod obrady 

Rady Gminy Jeleniewo oraz rozpatrywania wniosków skierowanych do Komisji, realizowała 

zadania wynikające z planu pracy. Podczas posiedzeń Komisja podejmowała następującą 

tematykę:  

- opiniowała sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Jeleniewie, Biblioteki Publicznej  

w Jeleniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,  

- zapoznała się z informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół  

w Jeleniewie i Biblioteki Publicznej w Jeleniewie,  

- zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania Zespołu Szkół  

w Jeleniewie do roku szkolnego 2016/2017,  

- opiniowała projekt budżetu w dziale oświaty, kultury zdrowia, sportu i turystyki,  

- przyjęła sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok,  

- opiniowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,  

- analizowała bazę sportową i turystyczną Gminy oraz możliwości wypoczynku dzieci  

i młodzieży,  

- zapoznała się z informacją na temat organizacji imprez kulturalnych w okresie wakacji.  

Na posiedzeniach Komisji były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał w następujących 

sprawach:  

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025 i budżetu 

gminy na 2016 rok,  

- wyrażenie opinii w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok, 

- zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo, który realizowany jest 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

- 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, 

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych, 

- przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na 

lata 2016-2026, 

- stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, 

- nadania imienia Danuty Siedzikówny „Inki” Szkole Podstawowej wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół w Jeleniewie.   

 


