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PROTOKÓŁ NR 51.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 22 czerwca 2018 r. 

 

 

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

 

 W posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji i Komisja jest zdolna do 

podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko, Kierownik Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Wacław Wawrzyn, 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 XXXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Opiniowanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

3. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału 

Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – liczba wybieranych radnych w 

okręgu wyborczym wynosi 3 radnych dla okręgu z gmin Jeleniewo i Szypliszki; 

2) oddania nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata – użyczenie 

nieruchomości niezabudowanej na okres 10 lat, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Malesowizna, gm. Jeleniewo, z przeznaczeniem na budowę parkingu oraz zjazdu w 
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ciągu gminnej drogi publicznej nr 101791B Malesowizna (Turtul) z możliwością 

korzystania przez wszystkich uczestników ruchu; 

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo – zgodnie ze zmianą przepisów 

ustawy o samorządzie gminnym oraz Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie zasadnicze wójta nie 

może przekroczyć kwoty 4.700,00 zł; 

4) zmiany uchwały nr XXXI.179.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki – zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia w § 1 i 2 uchwały 

zapisu o ubieganiu się o dotację dla żłobka na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy 

Jeleniewo; 

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

W Wieloletniej  Prognozie Finansowej od Uchwały Nr XXXII.186.2018 z dnia 25 

kwietnia 2018 roku zostały wprowadzone zmiany poprzez: 

1. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 12 337,00 zł, Dochody bieżące zwiększyły 

się o kwotę 66835,00 zł , w tym podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 3320,00 zł, z 

tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie nastąpiło na kwotę 

35220,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 79 172,00 zł w tym ze 

sprzedaży majątku zwiększenie nastąpiło na kwotę 500,00 zł. 

2. Wydatki ogółem  zmniejszyły się o kwotę 12 337,00 zł , wydatki bieżące zwiększyły 

się o kwotę 79099,94 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 91 436,94 zł. 

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 

12 264,94 zł. 

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

23 543,00 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego zwiększyły się o kwotę 40 240,94 zł. 

5. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 91 436,94 zł. 

6. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyła się o kwotę 

93 928,00 zł , w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 

zmniejszenie wystąpiło na kwotę 79487,85 zł . 

7. W związku z podpisaniem następnej umowy na zadanie Dostawa i montaż kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo uległy zmianie 

pozycje:12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1; 

6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok: 
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 515 663,00 zł i zmniejszony o kwotę 528 000,00 zł . 

Zwiększenia powstały z tytułu dochodów własnych i otrzymanych dotacji. Zmiany powstały z tytułu: 

1. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację w wysokości 

8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz dotacja na zakup 

samochodu strażackiego dla OSP Bachanowo 

2. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości pranych oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 2 440,00 zł, 

są to dochody własne z tytułu podatku leśnego w wysokości 1 020,00 zł, wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych w wysokości 900,00 zł i 20,00 zł z tytułu odsetek, są to dochody w rozdziale 

dotyczącym jgu i w rozdziale dotyczącym podatków od osób fizycznych plan zostaje zwiększony o kwotę 

500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz w rozdziale udziały gmin w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły dochody z Urzędów Skarbowych w 

wysokości 2 000,00 zł, 

3. W rozdziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony z tytułu dotacji jako zwrot kosztów w ramach 

funduszu sołeckiego według złożonego wniosku o zwrot poniesionych wydatków w roku 2017, jest to 
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kwota 27 893,00 zł w tym refundacja wydatków  bieżących na kwotę 12 015,00 zł i wydatków 

majątkowych na kwotę 15 878,00 zł, 

4. W dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 15 692,00 zł z tytułu 

dochodów własnych oraz z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 23 205,00 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

5. W dziale pomoc społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 12 383,00 zł, są to dochody 

własne z tytułu refundacji z Biura Pracy 

6. W dziale rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 300,00 zł z tytułu dochodów własnych i 

z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2017, oraz zostały 

wprowadzone zmiany na kwotę 122 450,00 zł które to zmniejszają plan w rozdziale Świadczenia 

wychowawcze a zwiększają nowy rozdział wspieranie rodziny w którym to będą wypłacane świadczenia 

z programu „Dobry start” (po 300 zł na dziecko). 

7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł , są to 

dochody własne. 

Zmniejszenia powstały w działach: 

1. W dziale transport i łączność na kwotę 403 550,00 zł, zmniejszenie to zostało spowodowane z brakiem 

dofinansowania do drogi przebudowy drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz w dziale transport 

i łączność na paragrafie wpływy z różnych dochodów plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł w 

związku z brakiem wpłat. 

 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  19 318 768,58 zł. 

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 959 387,17 zł i zmniejszony o kwotę 971 724,17 

zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach: 

1. W dziale Transport i łączność plan zostaje zmniejszony  o kwotę 32 375,38 zł z środki te są niezbędne 

do pokrycia wydatków min. Remont pomieszczenia na gabinet dentystyczny który będzie mieścił się w 

szkole , jest to kwota 30 000,00 zł , 2 000,00 zł przeznacza się na remonty dróg gminnych jako środki 

budżetowe i zmniejszony o kwotę 593 364,94 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do 

przebudowy drogi we wsi Szurpiły. W związku z realizacją Funduszu sołeckiego zachodzą zmiany we 

wsiach Udziejek, Łopuchowo i Błaskowizna poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej gdzie na drogach 

gminnych plan zostaje zmniejszony o kwotę 15 267,38 zł a zwiększony na  drogach gminnych 

wewnętrznych. 

2. W dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 52 532,00 zł , zwiększenie to powstało 

w zawiązku z otrzymanym pismem z Polskich Sieci Elektroenergetycznej w którym to zostały ustalone 

roszczenia odszkodowawcze, o których mowa w art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wniosków o wypłatę odszkodowań złożonych przez właścicieli 

nieruchomości w trakcie budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kv. Kwotę ta 

będzie zwrócona, w związku z tym iż w roku 2018 nie będziemy płacić za wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii zostaje zmniejszony plan na tym paragrafie w wysokości 30 000,00 zł. 

3. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 40 240,94 zł z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące w paragrafach składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 7 000,00 zł, zakup 

materiałów i wyposażenia w wysokości  24 386,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości  8 554,94 

zł. 

4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł w paragrafie 

wydatki na zakupy inwestycyjne (będą to zakupy powyżej 10 000,00 zł tylko czekamy jeszcze na 

dodatkowe środki) oraz zostają zabezpieczone środki własne do zakupu samochodu strażackiego w 

wysokości 400 000,00 zł jest to otrzymana dotacja i zostają zastosowane przesunięcie w ramach 

paragrafu na kwotę 246,00 zł., został też zwiększony paragraf zakupy materiałów o kwotę 6 000,00 zł a 

zmniejszany paragraf wynagrodzenie osobowe. 

5. W dziale Oświata i wychowanie, w związku z aktualizacją  dotacji na podstawie ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, zostaje zmniejszona dotacja dla Edukatora w dziale Szkoły podstawowe o kwotę 

54 000,00 zł a zwiększona zostaje dotacja w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

o kwotę 26 530,00 zł, oraz zostają zastosowane przesunięcia w celu zwiększenia planu na wynagrodzenia 
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osobowe pracowników w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej i zwiększenie paragrafu 

podróże służbowe krajowe w związku ze zwrotem kosztu dojazdu do ucznia niepełnosprawnego na 

zajęcia indywidualne. w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zostaje zwiększony o 

kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. W rozdziale dotyczącym 

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 23 205,00 zł. 

zostają też zastosowane przesunięcie na kwotę 7 000,00 zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej 

dla kierowcy. Zwiększenie planu na kwotę 30 000,00 zł spowodowane jest koniecznością wykonania 

remontu pomieszczenia na gabinet dentystyczny.  

6. W dziale Ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 5 000,00 zł w ramach paragrafu. 

7. W dziale Pomoc społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 14 800,00 zł w rozdziale Usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby na stanowisku 

opiekuna. 

8. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 34 000,00 zł w związku ze 

zwiększonym dofinansowaniem z budżetu państwa . 

8. W dziale Rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1 100,00 zł  z tytułu zwrotu dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2017 i odsetek, został też zwiększony rozdział 

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan zostaje zwiększony w wysokości 4 800,00 w związku ze 

zmianą Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki w której to ujęte są dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Jeleniewo oraz zostały 

wprowadzone zmiany na kwotę 122 450,00 zł które to zmniejszają plan w rozdziale Świadczenia 

wychowawcze a zwiększają nowy rozdział wspieranie rodziny w którym to będą wypłacane świadczenia 

z programu „Dobry start” (po 300 zł na dziecko). Środki na wypłatę świadczeń zaplanowane są w 

wysokości 118 500,00 zł i 3 950,00 zł na koszty utrzymania i wdrożenia programu. 

9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 193 928,00 zł 

w związku ze zwiększoną wartością zadania „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”  po przetargu oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach 

paragrafu na kwotę 79 487,85 zł. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  20 251 300,14 zł; 

7) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachanowie i przeznaczenia w budżecie w 2018 roku 

środków finansowych na realizację tego zadania – na realizację zadania przeznaczenia 

się w budżecie na 2018 r. środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł, w związku z 

możliwością otrzymania dofinansowania. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Wyrażenie opinii w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Wacław Wawrzyn 

przedstawił projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i poinformował, 

że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

ZGKiM w Jeleniewie opracowuje projekt Regulaminu i przedkłada go Radzie Gminy. Rada 

Gminy przekazuje opracowany projekt Regulaminu do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. Zgodnie z powyższą ustawą oraz na wniosek ZKGiM w Jeleniewie taryfy opłat 

za wodę i ścieki zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres 3 lat. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 
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Ad. 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie Anna Moniuszko przedstawiła 

wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo. Limit zezwoleń i miejsc sprzedaży 

pozostaje na tym samym poziomie oraz nie ma punktów sprzedaży całodobowej. W projekcie 

zostały określone miejsca sprzedaży w czasie organizacji imprez w okresie letnim. Rada Gminy 

Jeleniewo zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

zasięga opinii jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo. Po przeprowadzeniu konsultacji 

projekt uchwały zostanie przedstawiony na najbliższej sesji rady. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek. 

 

Radny Jacek Gałażyn – czy jest możliwość wykonana kładek na jeziorze Szurpiły? 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że gmina nie dysponuje gruntem 

z dostępem do jeziora. 

   

 

 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. Gałażyn Jacek –        ………………… 

7. Klepacki Dariusz –       ………………… 

8. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

9. Sobol Justyna –        ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz -       ………………… 

11. Waszkiewicz Stefan -       ………………… 

 
 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 

 
 

Sp.MW. 

dn. 22.06.2018 r. 


