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PROTOKÓŁ NR 20.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

 

 

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

 

 

W posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Danuta 

Harasz Skarbnik Gminy i Maria Waszkiewicz Sekretarz Gminy – protokolant. 

Lista obecności 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVI sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 151 

460,82 zł a dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 142 712,53 zł,  zostało to spowodowane 

zwiększeniem dotacji oraz dodatkowymi dochodami własnymi w tym podatki i opłaty 

zwiększyły się o kwotę 19 860,11 zł. 

- poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 8 748,29 zł, jest to refundacja 

poniesionych wydatków majątkowych w roku 2015, 

- poz. 2 -  w związku ze zwiększonymi dochodami zostaje zmieniony plan wydatków   o kwotę 

151 460,82 zł w tym: wydatki bieżące poz. 2.1 została zwiększona o kwotę 151 460,82 zł, 

- poz. 8.1 dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła 

się o kwotę 8 748,29 zł o taką samą kwotę zmniejszyła się poz. 8.2, 

- poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

została zmniejszona  o kwotę 2 404,00 zł,  

- poz. 11.2  została zwiększona o kwotę 9 171,14  zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem 

organów jednostki samorządu terytorialnego, 
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- poz. 12.1 dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków UE zwiększyła się o 

kwotę 2 822,85 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2015, 

- poz. 12.2 dochody majątkowe finansowane środkami UE zwiększyła się o kwotę 8 748,29 zł, 

jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2015, 

Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiana wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie 

wyszły na TAK. 

2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok: 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 36 865,25 zł i zmniejszony o kwotę 

37,43 zł . Są to dochody własne  i otrzymane dotacje, które wpłynęły ponad zaplanowany plan 

oraz otrzymaliśmy zmniejszony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na  zwrot wydatków 

energetycznych . Dochody wpłynęły w działach: 

- w dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację 3 000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostek OSP, 

- w dziale informatyka otrzymaliśmy dotację jako zwrot wydatków z roku 2015 w wysokości 

11 571,14 zł w ramach projektu Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa 

podlaskiego – część II, administracja samorządowa, 

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody wpłynęły w wysokości 100,00 zł w paragrafie 

wpływy z różnych dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, 

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodatkowe 

dochody wpłynęły w paragrafie wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1 500,00 zł oraz w paragrafie 

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale wpływy z 

podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 500,00 

zł, 

- w dziale Oświata i wychowanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 125,00 zł z 

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zakup materiałów edukacyjnych lub 

ćwiczeniowych, gdzie na szkoły podstawowe otrzymaliśmy kwotę 9 775,00 zł i dla gimnazjum 

otrzymaliśmy kwotę 10 350,00 zł, 

- w dziale pomoc społeczna dodatkowa kwota wypłynęła w wysokości 2 000,00 zł  w paragrafie 

wpływy z różnych dochodów, 

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota 40,00 zł z tytułu 

wpływy z różnych opłat w wysokości 30,00 zł i 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, 

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

otrzymaliśmy 30,11 zł. 

 

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 875 881,46 zł. 

 

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 66 962,25 zł i zmniejszony o kwotę 

27 096,00 zł, zmiany zostały naniesione w działach: 

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan został zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem 

na wpłaty izb rolniczych, 

2.W dziale transport i łączność zostały naniesione zmiany w rozdziale drogi publiczne gminne 

z przeznaczeniem na: 

- paragraf zakup usług remontowych został zmniejszony o kwotę 21 196,00 zł. Jest to zmiana 

klasyfikacji funduszu sołeckiego gdzie były przeprowadzone remonty dróg wewnętrznych we 

wsiach Sidorówka, Czajewszczyzna, Sidory Zapolne oraz we wsi Szurpiły gdzie kwota 

11 000,00 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe, 

- paragraf zakup usług pozostałych został zwiększony o kwotę 8 000,00 zł, 

- paragraf zakup materiałów i wyposażenia  plan został zwiększony o kwotę 3 000,00 zł, 
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W rozdziale drogi wewnętrzne plan został przeniesiony z rozdziału drogi publiczne gminne 

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego. 

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł na 

paragrafie zakup usług pozostałych w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołeckiego wsi 

Wodziłki. 

4.W dziale administracja publiczna  plan wydatków został zwiększony i zmniejszony w 

rozdziale Urzędy gmin na paragrafie zakup usług pozostałych został zwiększony o kwotę 

3 600,00 zł, paragraf zakup materiałów i wyposażenia został zwiększony o kwotę 5 571,14 i 

zmniejszony o kwotę 2 500,00 zł  w rozdziale pozostałą działalność  zakupu usług pozostałych, 

w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołeckiego wsi Wodziłki.  

5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o 

kwotę 1 500,00 zł  w rozdziale Straż Graniczna w związku z podpisanym porozumieniem o 

pomoc finansową oraz został zwiększony plan o kwotę 3 000,00 zł na remont strażnicy OSP w 

Podwysokim Jeleniewskim oraz zostaje zwiększony plan na zakupach materiałów o otrzymaną 

dotację w wysokości 3 000,00 zł, 

6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację, która została 

przeznaczona w rozdziale szkoły podstawowe dla szkoły w Prudziszkach w wysokości 940,50 

zł i dla szkoły w Jeleniewie w wysokości 8 834,50 zł, w rozdziale gimnazjum plan zostaje 

zwiększony o kwotę 10 350,00 zł, są to zadania zlecone. 

7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o dodatkowe 

dochody w wysokości 40,00 zł, oraz został zwiększony rozdział Oczyszczanie miast i wsi o 

otrzymaną dotacje w wysokości 30,11 zł. 

Na zdaniach zleconych zostaje zastosowane przesunięcie w dziale pomoc społeczna na kwotę 

3 400,00 zł oraz został zmniejszony plan o kwotę 37,43 zł zgodnie z otrzymaną dyspozycją. 

 

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 374 096,81 zł. 

 

3) ustalenia opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Jeleniewo – komisja jednogłośnie ustaliła 

opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w 

wysokości 50,00 zł. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie podania o wykup drogi wewnętrznej w Szeszupce i przekazanie 3 arów 

gruntu na rzecz gminy. Urynowicz Kazimierz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował, że tą 

drogą porusza się tylko osoba zainteresowana oraz zgodę na jej sprzedaż wyrazili sołtysi 

Szeszupki i Bachanowa. 

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała sprzedaż drogi w Szeszupce. 

 

Urynowicz Kazimierz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował radę o potrzebie wykonania 

remontu drogi w Wodziłkach, która wymaga regulacji. Regulacja przebiegałaby po stanie 

faktycznym, a w zamian dla osoby prywatnej należałoby oddać część gruntów gminnych na 

rzecz tej drogi. Zadanie planowane jest do wykonania w 2017 roku. Został złożony wniosek na 

zamontowanie paneli słonecznych na hydroforni w Jeleniewie i Szurpiłach, co pozwoli na 

zmniejszenie kosztów poboru energii. Wraz z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną z programu 

Polska-Litwa w ramach promocji działań planowany jest zakup sceny mobilnej, wyposażenie 

Izby Pamięci w Szurpiłach, zorganizowanie punktu widokowego na Górze Cisowej.  
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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. Dąbrowski Mariusz –       ………………… 

7. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Sobol Justyna –       ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz–      ………………… 

11. Urynowicz Andrzej –      ………………… 

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

  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

 

Sp.MW. 
dn. 10.06.2016 r. 


