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PROTOKÓŁ NR 25.2016 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 26 października 2016 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: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Alicja 

Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie 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 XIX sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Przedstawienie informacji: 

- o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, 

- z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.  

3. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał przedstawiła Maria Waszkiewicz Sekretarz: 

1) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017  

Projekt uchwały był przekazany do konsultacji w okresie od 12 września 2016 r. do  

3 października 2016 r. celem poznania opinii organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów W wymienionym terminie do projektu Programu nie wpłynęły żadne opinie  

i uwagi. 

Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie 

związana z udzieleniem pomocy publicznej. Głównym celem programu jest budowanie 

partnerstwa między samorządem gminy Jeleniewo a organizacjami pozarządowymi, które 

będzie służyło efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców gminy Jeleniewo. 
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2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok: 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 291 205,30 zł i zmniejszony o kwotę 20,00 zł. 

Zwiększenia powstały w działach: 

1. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 220,00 zł dodatkowe 

dochody wpłynęły z tytułu czynszu dzierżawnego i zwrotu kosztów za prace geodezyjne. 

2. 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 plan zostaje zwiększony  

z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o kwotę 18 600,00 zł. 

3. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw plan zostaje zwiększony o kwotę 2 382,00 zł z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

4. W dziale Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 48 965,00 zł , jest to zwiększona dotacja  z 

przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie opłacenia składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego a także na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 

5. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o kwotę 22 603,00 zł z przeznaczeniem 

na  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej i na wyprawkę szkolną. 

6. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł są to wpłaty 

za zwrot kosztów upomnienia. 

Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zwiększenie planu w działach: 

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo plan został zwiększony o kwotę 180 352,73 zł z przeznaczeniem na zwrot 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 

2. Administracja publiczna plan został zwiększony o kwotę 16 925,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań 

wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego. 

3. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 57,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 

energetycznego. 

Zmniejszenia powstały w działach: 

1. Administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 20,00 zł na paragrafie dochody jednostek 

samorządu terytorialnego związane z realizację  zadań z zakresu administracji rządowej. 

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 036 802,11 zł. 

 
Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 333 135,30,30 zł i zmniejszony o kwotę 41 950,00 zł.  

Zmniejszenie planu wydatków zostały przeznaczone na pokrycie brakującego planu przy realizacji do końca roku 

budżetowego. Zostały też zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie 

dodatkowych zadań. 

Zwiększenia planu powstały w działach: 

1. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zwiększony o kwotę 2 500,00 zł 

z przeznaczeniem na przekazanie składek do ZUS na Fundusz Emerytur pomostowych. 

2. W dziale oświata i wychowanie plan został zwiększony z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla 

Edukatora  w wysokości 29 950,00 zł . Zwiększenie to powstało w wyniku mniejszej ilości dzieci w szkole w 

Jeleniewie gdzie przez to koszt utrzymania jednego dziecka wzrósł a zwiększoną ilością dzieci w szkole w 

Prudziszkach , oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup 

usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł w związku z naprawami autobusu i na paragrafie składki na Fundusz 

Emerytur pomostowych o kwotę 11 400,00 zł. 

3. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o otrzymane dodatkowe dochody z tytułu za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 382,00 zł. 

4. W dziale Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 48 965,00 zł , jest to zwiększona dotacja  z 

przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie opłacenia składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego a także na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 

5. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o kwotę 22 603,00 zł z przeznaczeniem 

na  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej i na wyprawkę szkolną. 

6. W dziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony w rozdziale schroniska dla zwierząt  w związku z 

zwiększoną ilością przebywających  tam piesków. 

7. Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje z przeznaczeniem na  realizację zadań 

wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego i na wypłatę dodatków energetycznych. Został 

zwiększony też rozdział Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 180 352,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części 
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podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 555 017,46 zł. 

 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował Komisję, że porządek XIX sesji 

należy rozszerzyć o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rutka,  stanowiącej własność 

gminy Jeleniewo.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Alicja Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie przedstawiła informację o 

stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

Zespół Szkół w Jeleniewie funkcjonował w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie Arkusza 

organizacyjnego Zespołu Szkół w Jeleniewie na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzonego przez 

Wójta Gminy Jeleniewo w dniu 27.05.2015 r. z liczbą zatwierdzonych godzin-651, liczbą 

oddziałów-17, liczba dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Jeleniewie wynosiła-341, w tym z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego-5 uczniów, liczba uczniów w Zespole Szkół 

w Jeleniewie objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną-64% , zatrudnienie nauczycieli 

wynosiło-32,95 etatu, a pracowników niepedagogicznych-10 etatów. Liczba dzieci i uczniów 

dowożonych-206 i dożywianych-179. 

Realizowane programy i projekty:  

1. Kontynuacja Projektu współfinansowanego z EFS, działanie 9.1.1. „Oddział przedszkolny 

Jelonek Bambi w Jeleniewie”. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 

2014 roku. W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano 1 grupę 10-godzinną, do której 

uczęszczało 18 dzieci 3-4 letnich. 

2. W ramach programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce i warzywa w szkole” dzieci i 

uczniowie otrzymywały świeże owoce i warzywa. W programie uczestniczyło 142 dzieci 

(oddziały przedszkolne) i uczniów (klasy I-III).  

3. Zespół Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa na podstawie wniosku Dsml_P3_f1 3/2016 

objęta była programem „Mleko w szkole”, w którym uczestniczyło 228 uczniów.  

4. Uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej i z klas I, II, III Gimnazjum realizowali 

program edukacyjny pn. „Trzymaj formę”. W ramach podejmowanych bardzo ciekawych 

działań -  konkurs wiedzy prozdrowotnej, konkurs zdrowej żywności - uczniowie poznawali 

zasady zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. Między innymi w ramach tego programu 

odbyła się trzecia edycja biegu przełajowego pn.  „Pokonaj Szurpiły”.  

W celu poprawy warunków i bezpieczeństwa uczniów przeprowadzono remonty: 

 kapitalny remont sali nr 9, 

 remont sali nr 14, 

 odnowienie pokoju nauczycielskiego – dawnego pomieszczenia biblioteki.  

 poprawiono warunki funkcjonowania biblioteki szkolnej – przeniesiono ją do większego 

pomieszczenia. Ponadto wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie na czytelnię szkolną 

dla uczniów. Na remont przeznaczono kwotę w wysokości: 22.140 zł (słownie: dwadzieścia 

dwa tysiące sto czterdzieści złotych). 

Przeniesiono oddział przedszkolny  dla dzieci 6 - letnich z budynku po byłej Szkole 

Podstawowej w Gulbieniszkach do sali w budynku Zespołu Szkół w Jeleniewie. 

Zewnętrzne wyniki sprawdzianu i egzaminu: 

1. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej uzyskali 6 stanin – 

wynik wyżej średni. Jest on nieco wyższy od średnich wyników krajowych i województwa. 

Sprawdzian z części język polski i język angielski uczniowie napisali na dobrym poziomie, 

na średnim poziomie uplasowały się wyniki z matematyki.  

2. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy III Gimnazjum uzyskali bardzo wysokie 

wyniki na zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym: 6 stanin - wynik wyżej średni (język 
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polski), 7 stanin - wyniki wysokie  (historia i wiedza o społeczeństwie, język angielski 

poziom podstawowy), 8 stanin - wyniki bardzo wysokie  (matematyka – 6-ty rok z rzędu) 

8 stanin -  wyniki bardzo wysokie ( przedmioty przyrodnicze). 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2015/2016. 

Analizę oświadczeń majątkowych za 2015 rok przedstawiła Maria Waszkiewicz Sekretarz. 

Przewodniczącemu Rady Gminy Jeleniewo i Wójtowi Gminy Jeleniewo  

w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2016 r. oświadczenia majątkowe za rok 2015 

wraz z zeznaniami podatkowymi (PIT) złożyli: Radni Gminy Jeleniewo-14 oświadczeń, 

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych-4 

oświadczenia i pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta-2 oświadczenia.  

Uzupełnienia i korekty do stwierdzonych nieprawidłowości Przewodniczącemu Rady Gminy 

Jeleniewo złożyło 6 radnych a Wójtowi Gminy Jeleniewo złożyło 2 kierowników i 2 

pracowników. 

Komisja jednogłośnie przyjęła informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 

 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 

1. Rozpatrzenie podania w sprawie sprzedaży działki w Żywej Wodzie. 

Komisja uważa, że działki w Żywej Wodzie nie należy sprzedawać, ponadto działka ta nie była 

uwzględniona w planie sprzedaży nieruchomości gminnych. 

 

2. Rozpatrzenie podania w sprawie współfinansowania podłączenia do wodociągu w 

Błaskowiźnie.  

Wacław Wawrzyn Kierownik ZGKiM w Jeleniewie poinformował Komisję, że w budżecie 

Zakładu nie było planowane to zadanie, jak również brak jest funduszy na wykonanie tej 

inwestycji. 

Komisja uważa, iż w związku z brakiem środków finansowych w budżecie gminy powyższe 

zadanie nie może być wykonane.  

 

3. Komisja zwraca się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach z 

zapytaniem, czy struktura asfaltu na ulicy Sportowej w Jeleniewie jest wykonana zgodnie z 

parametrami.  

 

4. Komisja zapoznała się z planowanymi stawkami podatków i opłat oraz cen wody i ścieków 

na 2017 rok. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poinformował Komisję, że sprawa Państwa W. została 

przekazana Radcy Prawnemu Urzędu, który przygotował w tej sprawie opinię prawną.   

    

   

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Podpisy komisji: 
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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. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

9. Klepacki Dariusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –        ………………… 

11. Stankiewicz Tomasz–       ………………… 

12. Urynowicz Andrzej –       ………………… 

13. Waszkiewicz Stefan –       ………………… 

14. Wysocki Tomasz –       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 

 
Sp.MW. 

dn. 26.10.2016 r. 


