
 1 

 

PROTOKÓŁ NR 14.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 11 stycznia 2016 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: Przewodniczący Rady J.Bielecki, Wójt K.Urynowicz, 

Skarbnik D.Harasz i Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny M.Aneszko zgłosił Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

1) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok – J. Bielecki 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt planu pracy rady na 2016 rok; 

2) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok  

i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2015 rok – 

Przewodniczący poszczególnych komisji rady przedstawili plany pracy komisji na 

2016 rok i sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok; 

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo, M.Waszkiewicz Sekretarz 

poinformowała, że uchwała nie została zrealizowana, w związku z niezgodnością 

przepisu, określonego w I tabeli stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na 

prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na 

których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru, część A. Stanowiska 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw, w 

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 

2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. Od dnia 01.01.2016 r. będzie wyższe wynagrodzenie zasadnicze o 

300,00 zł oraz dodatek funkcyjny o 100,00 zł; 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. D. Harasz Skarbnik 

poinformowała, że Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez 

zwiększenie dochodów o kwotę 103 000,00 zł w związku z przybyłym nowym 

podatnikiem podatku od nieruchomości,  związku z tym ulega zmianie poz.1 

dochody ogółem. poz. 1.1. dochody bieżące , poz. 1.1.3 i poz. 1.1.3.1 o kwotę  
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103.000,00 zł. W związku z dodatkowymi dochodami plan wydatków został 

zwiększony o kwotę 103.000,00 zł w pozycjach: 

1. Wydatki ogółem o kwotę 103.000,00 zł. 

2. Wydatki bieżące o kwotę 78.400,00 zł zostały zwiększone wydatki bieżące z przeznaczeniem 

na: 

- odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 7696,00 zł, 30,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne w rozdziale Urzędy wojewódzkie, 13 000,00 zł zostało przeznaczone na opracowanie 

strategii rozwoju gminy Jeleniewo, o kwotę 3 144,00 zł zostały zwiększone wydatki związane 

z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi , są to niewykonane wydatki z roku 

2015, o kwotę 400 zł zostało zmniejszone wynagrodzenie roczne w rozdziale świadczenia 

rodzinne, o kwotę 20 000,00 zł został zwiększony rozdział zasiłki i pomoc w naturze jako 

zadanie Wójta, i o kwotę 34 930,00 zł zostały zwiększone wydatki o środki niewykorzystane z 

roku 2015 w gospodarce odpadami. 

3. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 24 600,00 zł są to nowe zadania przeznaczone 

na rok 2016 W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o 

kwotę 24 600,00 zł w rozdziale gospodarka ściekowa z przeznaczeniem na : 

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto 

- inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" koszt – 

10 000 zł netto +VAT = 12 300 zł brutto. 

4. Poz. 4 roku 2015 została zmniejszona o kwotę 260,25 zł, w związku z zaciągniętym 

mniejszym kredytem bankowym poz. 4.3. 

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę  

24 600,00 zł i wynosi 762 701,65 zł. 

6. poz.10.1 w roku 2019 i 2020 została skorygowana do faktycznych spłat rat kredytów na które 

to jest przeznaczona nadwyżka budżetu. 

7. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyła się o 

kwotę 2 716,00 zł na tą kwotę wpłynęła kwota w GPRPA i narkomanii gdzie zostały 

wprowadzone niewykorzystane środki z roku 2015 i zmniejszania na dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym. 

8. poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

zwiększyły się o kwotę 13.000,00 zł, w związku z opracowaniem strategii rozwoju gminy 

Jeleniewo. 

9. poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 24 600,00 zł, w związku  

z wprowadzonymi nowymi zadaniami majątkowymi; 

 

5) zmian w budżecie gminy na 2016 rok. D. Harasz Skarbnik poinformowała, że plan  

dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 103 000,00 zł. Jest to zwiększenie 

dochodów z tytułu podatku od nieruchomości  j.g.u. w związku z przybyłym nowym płatnikiem 

tego podatku. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  10.373 289,00 

zł. W związku z wprowadzonymi dodatkowymi dochodami plan wydatków zostaje zwiększony 

w działach na poszczególne zadania: 

1. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup usług 

pozostałych z przeznaczeniem na opłatę faktur na odśnieżanie dróg gminnych, 

2. W dziale administracja publiczna zostają zastosowane zmiany: 

1) W rozdziale urzędy wojewódzkie zostały zastosowane zmiany: 

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników plan został zwiększony o kwotę 

30,00 zł , 

- w związku z naliczeniem odpisu świadczeń socjalnych zostało zastosowane 

przesunięcie na kwotę 106,00 zł na paragraf zakup materiałów i wyposażenia, 
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2)  w rozdziale Urzędy gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 15 990,00 zł z 

przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r.” – koszt -

13.000 zł netto + VAT = 15 990 zł brutto. 

3. W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zmniejszony i zwiększony o kwotę 

855,00 zł w związku z naliczeniem odpisu świadczeń socjalnych i dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

4. W dziale oświata i wychowanie zostają naniesione zmiany w  związku z naliczeniem 

odpisu świadczeń socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 

dowożenie uczniów do szkół na kwotę 718,00 zł. 

5. W dziale ochrona zdrowia plan wydatków zostaje zwiększony o  kwotę 3 144,00 zł są 

to niewykorzystane środki z roku 2015.  

6. W dziale pomoc społeczna zostają zastosowane zmiany: 

- w rozdziale świadczenia rodzinne plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 400,00 

zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zostało 

zastosowane przesunięcie na kwotę 106,00 zł w związku z naliczeniem odpisy 

świadczeń socjalnych, 

-w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe plan zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł są to świadczenia wypłacane z 

zadań Wójta. 

1. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 

24 600,00 zł w rozdziale gospodarka ściekowa z przeznaczeniem na: 

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + 

VAT = 12 300 zł brutto, 

- inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" 

– koszt – 10 000 zł netto +VAT = 12 300 zł brutto, 

- oraz w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę 34 930,00 zł, są to środki 

niewykorzystane z roku 2015. Plan wydatków po naniesionych zmianach 

wynosi  10 871 504,35 zł; 

6) zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w 

sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

M.Waszkiewicz Sekretarz przedstawiła pismo z dnia 28.12.2015 r. nr RIO.II-0004-

7/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie zbadania uchwały 

w zakresie nie wprowadzenia rubryk do wzoru Informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego w dziale II podatek rolny otrzymuje brzmienie: 

„Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty 

pod rowami, grunty rolne zabudowane oraz grunty, którym nie można ustalić 

przelicznika powierzchni użytków rolnych – bez względu na zaliczenie do okręgu 

podatkowego” oraz dodaje się literę f) w brzmieniu: „grunty, którym nie można 

ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych” i do wzoru deklaracji na podatek 

rolny w części D otrzymuje brzmienie: „Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami, grunty rolne zabudowane oraz 

grunty, którym nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych – bez 

względu na zaliczenie do okręgu podatkowego” oraz za wierszem „grunty pod 

rowami” dodaje się wiersz w brzmieniu: „grunty, którym nie można ustalić 

przelicznika powierzchni użytków rolnych”. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
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 Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

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. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Sobol Justyna –       ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz–      ………………… 

11. Urynowicz Andrzej –      ………………… 

12. Waszkiewicz Stefan –      ………………… 

13. Wysocki Tomasz -      ………………… 

  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

 

Sp.MW. 
dn. 11.01.2016 r. 


