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PROTOKÓŁ NR 52.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 31 lipca 2018 r. 

 

 

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

 

 W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i Komisja jest zdolna do 

podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, sołtysi: Wacław Sienkiewicz-Sumowo, Jerzy Nowikow-Wodziłki, Wiesław 

Pietrołaj-Żywa Woda, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Radosław 

Modzelewski, 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 XXXIV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Opiniowanie 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 2018 roku. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał w sprawie: 

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
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Jeleniewo – ustalenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu 

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży; 

2) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Jeleniewo – określenie odstępstw od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych określonych w projekcie uchwały; 

3) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” – 

przyjęcie projektu Regulaminu i przekazanie do zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

4) uchylenia załącznika do Uchwały Nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych 

grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków – załącznik określa stawki wody 

i ścieków obowiązujące do 12.06.2018 r.; 

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

 w Wieloletniej  Prognozie Finansowej zostały wprowadzone następujące zmiany: 
1. Zwiększenie dochodów ogółem o otrzymane dotacje w wysokości 47 034,09 zł, w tym 

dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 55 034,09 zł, i o tą samą kwotę zostaje 

zwiększona pozycja  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 8 000,00 zł. 

3. Wydatki ogółem zostają zwiększone o kwotę 47 034,09 zł w tym wydatki bieżące 

zostały zwiększone o  kwotę        55 034,09 zł. 

4. Zostały zastosowane przesunięcie na kwotę 8 000,00 zł z zadań inwestycyjnych na 

wydatki bieżące. 

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 

kwotę 15 354,00 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 

8 000,00 zł, które to zwiększyły wydatki bieżące; 

6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok: 

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 55 036,20 zł . zwiększenie powstało w 

wyniku otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 

zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 

przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 

8 000,00 zł z paragrafu inwestycyjnego na paragraf bieżący w rozdziale Ochotnicze 

Straże Pożarne. Została zmniejszona dotacja na dodatkach energetycznych w wysokości 

2,11 zł. Otrzymaliśmy też zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wybory 

samorządowe w wysokości 22 832,00 zł. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  19 398 526,75 zł. 

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 99 033,33 zł i zmniejszony o 

kwotę 51 999,24 zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach: 

1. W dziale Transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 43 588,113 zł na 

drogach gminnych w związku z wykonaniem remontów dróg gminnych w ramach 

funduszu sołeckiego a zostaje zwiększony rozdział drogi wewnętrzne zmiany zaszły we 

wsiach: 

- Czerwone Bagno na kwotę 3 874,50 zł, 



3 

 

- Białorogi na kwotę 10 424,25 zł 

- Rychtyn na kwotę 7 702,88 zł, 

- Rutka na kwotę 8 856,00 zł 

- Krzemianka na kwotę 4 059,00 zł, 

- Czajewszczyzna na kwotę 4 612,50 zł, 

- Hultajewo na kwotę 1 660,50 zł, 

- Szeszupka na kwotę 2 398,50 zł. 

2. W rozdziale dotyczącym zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan zostaje 

zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 9 204,20 zł.  

3. W dziale Ochotnicze Straże Pożarne zostaje zastosowane przesunięcie w ramach 

paragrafu, gdzie zadania inwestycyjne zostają zmniejszone o kwotę 8 000,00 zł a 

wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8 000,00 zł, oraz zostaje zwiększony plan o 

kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu pożarniczego. 

4. W dziale Pomoc Społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 2,11 zł w związku z 

otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego. 

5. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa plan 

został zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 22 832,00 zł. 

6. W dziale rodzina zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 

409,00 zł. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  20 293 226,31 zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Przyjęcie 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 2018 roku. 

 

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z informacją 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 2018 

roku nie wnosi żadnych uwag i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Jeleniewo za I 

półrocze 2018 roku. 

 

Ad. 3. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Radosław Modzelewski wystąpił z 

prośbą o przychylne ustosunkowanie się do zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli w 

zakresie dodatku motywacyjnego do wysokości 5 % naliczanego funduszu i dodatków za 

wychowawstwo w wysokości 100,00 zł. Poinformował również, że na zmianę dodatków szkoła 

posiada zabezpieczone środki w budżecie. W 2019 roku łączna kwota planowanych wydatków 

związanych ze zmianą wysokości tych dodatków wyniesie ok. 19 tys.zł.  Nauczyciele szkoły 

pracują bardzo dobrze a szkoła uzyskuje dobre wyniki w nauczaniu, co pozwoli na docenienie 

pracy nauczycieli.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek. 
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Sołtys sołectwa Żywa Woda P. Wiesław Pietrołaj wystąpił do Rady Gminy Jeleniewo z 

wnioskiem w imieniu wszystkich sołtysów o podwyższenie diety, w związku z wykonywanymi 

obowiązkami przez sołtysów. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że wspólnie z Radą zostanie 

uzgodnione stanowisko w sprawie zmiany diety w ramach posiadanych środków w budżecie 

gminy na 2018 rok. 

   

 

 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. Waszkiewicz Stefan -       ………………… 

14. Wysocki Tomasz -       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 
 

 

Sp.MW. 
dn. 31.07.2018 r. 


