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PROTOKÓŁ NR 49.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 

 

 

 W posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji i Komisja jest zdolna do 

podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa 

Matusiewicz, Skarbnik Gminy Danuta Harasz i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – 

protokolant. 

 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Mirosław Aneszko zgłosił Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXXII sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Opiniowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Opiniowanie projektów uchwał: 

1) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego i doradcy zawodowego – uchwała Nr XXXI.177.2018 podjęta 

przez Radę Gminy Jeleniewo w dniu 29 marca 2018 r. nie uwzględniała stanowiska 

terapeuty pedagogicznego, który jest uwzględniony w arkuszu organizacyjnym 

szkoły na rok szkolny 2018/2019; 

2) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo 

przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach 
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przedszkolnych w szkołach podstawowych – Uchwała w § 4 powinna określać, iż 

wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 

przekraczającym pięć godzin dziennie wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą 

pełną godzinę pobytu ucznia w wieku do lat 6 w placówce przedszkolnej; 

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2017 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2017 rok –

Przewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard Mysiukiewicz poinformował Radę, 

iż komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 

2017 i nie wniosła uwag; 

4) udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko 

poinformował Radę, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu za rok 2017 i nie wniosła uwag. Poinformował również, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jeleniewo wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2017 rok; 

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2025:  

1. Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 524 715,86 zł w tym 

z tytułu podatku od nieruchomości dochody zostały zwiększone o kwotę 154 000,00 

zł,  

2. Z tytułu otrzymanych dotacji plan został zwiększony o kwotę 370 715,86 zł  

3. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 524 715,86 zł a wydatki bieżące 

zwiększyły się o kwotę 511 715,86 zł, wydatki majątkowe zostały zwiększone o 

kwotę 13 000,00 zł,  

4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 

kwotę 13 000,00 zł  

5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o 

kwotę 6 072,00 zł,  

6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły 

się o kwotę 305 000,00 zł (kwota ta była ujęta w budżecie ale nie ujęta w 

przedsięwzięciach z stąd to zwiększenie),  

7. Nowe wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 13 000,00 zł , jest to rozbudowa 

placu zabaw przy szkole podstawowej w Prudziszkach,  

8. Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1. Pkt 2 

ustawy zwiększyły się o kwotę 3 451,00 zł,  

9. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększyły się o 

kwotę 49 049,00 zł i jest to kwota na którą już mamy podpisaną umowę; 

6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok: 
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 517 715,86 zł . Zwiększenia powstały z tytułu 

dochodów własnych i otrzymanych dotacji. Zmiany powstały z tytułu:  

1. Zwiększenia planu z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 154 000,00 zł,  

2. Otrzymana dotacja z Podlaskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na realizację 

programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000,00 zł,  

3. Otrzymana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 18,70 zł i na zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w paliwie w wysokości 301 859,16 zł.  

4. Otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów na kwotę 49 838,00 zł.  

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 331 105,58 zł.  
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Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 541 974,86 zł i zmniejszony o kwotę 

24 259,00 zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach:  

1. Rolnictwo i łowiectwo zostaje zastosowane przesunięcie w ramach działu na kwotę  

3 451,00 zł w związku z przeliczeniem finansowania zadania środkami UE,  

2. W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 16 000,00 zł , w celu 

dołożenia do planu w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wykonanie studium 

wykonalności zagospodarowania terenu pod działalność kulturalno–rekreacyjnej w 

wysokości 9 000,00 zł i 7 000,00 zł zostaje dołożone do rozbudowy placu zabaw dla dzieci 

przy szkole podstawowej w Prudziszkach  

3. Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 41 000,00 zł w związku z wpłatami 

ludności na kolektory słoneczne od których musimy odprowadzić podatek VAT,  

4. W związku z przystąpieniem do nowego programu rozbudowa placów zabaw, zostaje 

wprowadzone nowe zadanie na które to zabezpieczamy środki w wysokości 13 000,00 zł. 

Środki te obejmują Fundusz sołecki wsi Prudziszki w wysokości 3 000,00 zł, które to są 

przesunięte z zakupów materiałów a dołożone do zadań inwestycyjnych i środki własne 

budżetowe w wysokości 10 000,00 zł.  

5. Zostaje zastosowane przesunięcie w rozdziale Ochrona Zdrowia na kwotę 1 808,00 zł z 

przeznaczeniem na doposażenie placówki lecznictwa odwykowego w elektroniczną 

dokumentację medyczną dla Stowarzyszenia „WYBÓR”.  

6. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację 

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów na kwotę 49 838,00 zł.  

7. Zostają zabezpieczone środki na usuwanie azbestu z terenu Gminy w wysokości  

100 000,00zł.  

Na zadaniach zleconych:  

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania zwrot dodatku energetycznego plan 

zostaje zwiększony o kwotę 18,70 zł i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 

w wysokości 301 859,16 zł.  

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 263 637,14 zł.  

Zostały zmienione załączniki:  

1. Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018” z uchwały Nr XXXI.181.2018 

Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Jeleniewo na rok 2018.  

2. Załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r.” z 

uchwały Nr XXXI.181.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 roku , w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018,  

3. Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i 

nienależącym do sektora finansów publicznych” z uchwały Nr XXXI.181.2018 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Jeleniewo na rok 2018.  

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa Matusiewicz 

przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok. 

W 2017 roku na terenie gminy Jeleniewo zamieszkiwało łącznie 3157 osób. Struktura 

demograficzna mieszkańców charakteryzuje się przewagą mężczyzn (52%). Największy 

odsetek (63%) mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 20% to - osoby do 17 r.ż. 

oraz 17% - emeryci. W roku Oceny w porównaniu do roku 2016 odnotowano spadek liczby 

osób bezrobotnych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zarejestrowanych było 50 osób bezrobotnych 

(o 14 mniej w stosunku do roku 2016), co stanowi 2,5% mieszkańców gminy w wieku 

produkcyjnym. W 2017 roku z różnych form pomocy korzystało 156 rodzin (562 osób w 

rodzinach), co stanowi 18% ogółu mieszkańców gminy. W roku Oceny w ramach pomocy o 

charakterze pieniężnym udzielono łącznie wsparcia 93 osobom zaś niepieniężnym – 204 
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osobom.  Prognozuje się, że w roku 2018 liczba osób korzystających będzie kształtować się na 

porównywalnym poziomie. Istniejące zasoby pomocy społecznej pod kątem faktycznych 

potrzeb i problemów społecznych, biorąc jednocześnie pod uwagę możliwości ekonomiczne 

Gminy pozostają na poziomie gwarantującym zaspokojenie podstawowych, a więc 

najważniejszych potrzeb życiowych klienta. Jednocześnie wymiar występujących problemów 

społecznych ukazuje konieczność stopniowego zwiększenia nakładów i środków na realizację 

nałożonych ustawowo zadań, co nie jest możliwe bez zwiększenia środków finansowych 

pochodzących z budżetu państwa. 

 

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawioną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok. 

 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, przesłanego przez Zarząd 

Województwa Podlaskiego pismem z dnia 10 kwietnia nr DOS-II.7121.2.2017. 

Komisja po zapoznaniu się z powyższym projektem uchwały nie wnosi uwag  

i pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany.  

  

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji Ryszard 

Mysiukiewicz zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1.  Mysiukiewicz Ryszard -  Przewodniczący Komisji  ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Andruszkiewicz Ryszard -      ………………… 

3. Aneszko Mirosław -       ………………… 

4. Bukpaś Damian -        ………………… 

5. Ciszewski Sławomir -       ………………… 

6. Dąbrowski Mariusz -       ………………… 

7. Gałażyn Jacek –        ………………… 

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –        ………………… 

11. Stankiewicz Tomasz -       ………………… 

12. Urynowicz Andrzej -       ………………… 

13. Wysocki Tomasz -       ………………… 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

Sp.MW. 
dn. 09.04.2018 r. 


