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PROTOKÓŁ NR 41.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 23 października 2017 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie 

Bożena Sobieszczańska, projektant Jolanta Niemiec-Górnik, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, 

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 R.Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXVII sesji Rady Gminy 

Jeleniewo. 

2. Opiniowanie projektów stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.  

3. Opiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie i opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXVII sesji Rady Gminy 

Jeleniewo: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo – 

projektant Jolanta Niemiec-Górnik poinformowała Komisję, że projekt Studium został 

uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez organy i instytucje wymienione w ustawie  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W okresie wyłożenia projektu Studium 

do publicznego wglądu od 16.08.2017 r. do 13.09.2017 r. z prawem składania uwag do 

dnia 04.10.2017 r. wniesiono 2 uwagi: uwaga dotycząca dostosowania działek rolnych nr 

207/3 i 265 w obrębie Żywa Woda do potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

która nie została uwzględniona przez Wójta Gminy Jeleniewo z uwagi na lokalizację 

wskazanych gruntów, które nie spełniają wymagań określonych w art. 1 ust. 4 ustawy  
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie sytuowania nowej zabudowy 

o charakterze nierolniczym, uwaga Polskich Sieci Elektroenergetycznych dotycząca 

wytycznych i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w pasie technologicznym istniejącej 

linii elektroenergetycznej 400kV oraz zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych w pobliżu 

turbin wiatrowych, która została uwzględniona przez Wójta Gminy Jeleniewo. Rada 

Gminy uchwala na sesji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jeleniewo wraz z uwzględnieniem uwag wniesionych do projektu 

Studium;   

2) 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 2018 – projekt Programu 

przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz i poinformowała Komisję, że  

w projekcie Programu zostały wprowadzone w § 10 ust. 3 zmiany dotyczące terminu 

przedłożenia Radzie Gminy Jeleniewo sprawozdania z realizacji Programu nie później niż 

do 31 maja 2019 r.; 

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Przerośl – dotacja celowa w kwocie 1 500,00 zł 

będzie przeznaczona na „Utrzymanie cmentarza komunalnego we wsi Pawłówka”; 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025 

przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz: 

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 wprowadzono zmiany polegające na: 

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 314 595,98 zł, tak duże zmniejszenie zostało 

spowodowane ze zmniejszeniem dochodów na zadania inwestycyjne, na które to nie dostaliśmy 

dofinansowania według złożonych wniosków. 

2. Dochody bieżące Zostały zwiększone o kwotę 257 456,92 zł w tym podatki i opłaty zostały zmniejszone 

o kwotę 1 314,38 zł. Zwiększenia to otrzymane dotacje na zadania zlecone oraz dochody własne. 

3. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan został zwiększony o kwotę 253 768,30 

zł. 

4. Dochody majątkowe zostały zmniejszone zostały zmniejszone o kwotę 572 052,90 są to zmniejszone 

dotacje na zadania inwestycyjne. 

5. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 314 595,98 zł. 

6. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 616 644,04 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone  

o kwotę 931 240,02 zł. 

7. w związku z tymi zmianami różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła 

się o kwotę 359 187,12 zł i wyniosła tylko 1 886,83 zł.  

8. Mimo tak dużych zmniejszeń wskaźniki zostały spełnione i wyszły na TAK. 

9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 65 411,24 zł. 

10. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zwiększone 

o kwotę 106 329,12 zł. 

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone  o kwotę  

364 691,02 zł i są to wydatki majątkowe. 

12. Nowe wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 931 240,02 zł. 

13. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zostają zmniejszone o kwotę 232 052,90 zł. 

14. Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy plan zostaje zmniejszony o kwotę 364 691,02 zł w tym finansowane środkami 

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy plan zostaje zmniejszony o kwotę 232 052,90 zł i wydatki na 

wkład krajowy w związku z umową  na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 

tymi środkami zostaje zmniejszona o kwotę 132 638,12 zł; 

5) zmiany w budżecie gminy na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz:  
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Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

1) Plan dochodów ogółem 14 030 867,72 zł  z tego: 

- bieżące w wysokości 13 298 864,06 zł, 

- majątkowe w wysokości 732 003,66 zł, 

2) Plan wydatków ogółem 15 123 703,66 zł z tego: 

- bieżące w wysokości 13 296 977,23 zł, 

- majątkowe w wysokości 1 826 726,43 zł. 

 

Komisja Rady rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał pod 

obrady XXVII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. 

Komisja po przeanalizowaniu stawek opłat i podatków obowiązujących w 2017 r. jednogłośnie 

postanowiła o pozostawieniu stawek podatków i opłat lokalnych w tej samej wysokości na 2018 

rok. 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Wacław Wawrzyn 

przedstawił taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

- cena 1 m3 wody – 2,19 zł rozliczana na podstawie odczytów wodomierzy, 

- cena 1 m3 wody – 1,54 zł rozliczana na podstawie przeciętnych norm zużycia, 

- cena 1 m3 ścieków – 5,72 zł rozliczana na podstawie odczytów wodomierzy, 

- cena 1 m3 wody – 4,74 zł rozliczana na podstawie przeciętnych norm zużycia, 

- miesięczna stawka opłaty abonamentowej – 1,97 zł. 

Wysokość dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków 

pozostają na poziomie 2017 roku. 

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała ceny stawek wody, ścieków i opłaty abonamentowej oraz 

wysokość dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 

rok. 

 

Ad. 3. Opiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 przedstawiła 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena 

Sobieszczańska  

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2016/2017. 

 

Ad. 4. Sprawy bieżące. 

1. Rozpatrzenie podania sołtysa wsi Żywa Woda w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Żywa Woda. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt odpowiedzi w sprawie udzielenia informacji nt. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żywa Woda. 

 

2. Rozpatrzenie podania mieszkańców wsi Malesowizna w sprawie budowy drogi asfaltowej w 

Malesowiźnie. 

Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Jeleniewo Anna Truchan 

poinformowała, że nastąpił już podział gruntów i należy jeszcze dokonać regulacji gruntów 

drogi w Malesowiźnie, co pozwoli przygotowanie dokumentacji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przystąpienie do wykonania dokumentacji na budowę drogi 

w Malesowiźnie. 
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Radny Stefan Waszkiewicz wystąpił z wnioskiem o wykonanie naprawy drogi Czerwone 

Bagno-Szurpiły w ramach prac gwarancyjnych. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że droga zostanie naprawiona.  

    

 

 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. Sobol Justyna –        ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz –       ………………… 

11. Urynowicz Andrzej -       ………………… 

12. Waszkiewicz Stefan -      ………………… 

 

 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 

 
 

 

Sp.MW. 
dn. 23.10.2017 r. 


