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PROTOKÓŁ NR 42.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 27 listopada 2017 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

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

Teresa Wichert, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – 

protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Stefan Waszkiewicz 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 XXVIII sesji Rady Gminy 

Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

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

Jeleniewo w sprawie: 

1) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy – obniżenie kwoty średniej 

ceny sprzedaży drewna  z kwoty 197,06 zł  za 1 m3 drewna do kwoty 191,01 zł za  

1 m3 drewna; 

2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – obniżenie ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego  z kwoty 52,49 zł za 1 dt  do kwoty 52,44 zł 

za 1 dt; 

3) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – 

wprowadzenie zmian  w uchwale nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia  

4 grudnia 2015 r. w § 1 pkt 1 ppkt 7; 

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego 

odprowadzania ścieków w Gminie Jeleniewo – zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres: od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz  ustalenie dopłaty z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 

m3 odprowadzonych ścieków; 
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5) zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo – 

wprowadzenie zmiany w  regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Jeleniewo  w § 7 ust. 5 pkt 3; 

6) zmian w budżecie gminy na 2017 rok:  

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

a) Plan dochodów ogółem 14 115 401,12  zł  z tego: 

- bieżące w wysokości 13 383 397,46 zł, 

- majątkowe w wysokości 732 003,66  zł, 

b) Plan wydatków ogółem 15 208 237,06  zł z tego: 

- bieżące w wysokości 13 314 510,63  zł, 

- majątkowe w wysokości 1 893 726,43  zł. 

 Komisja Rady rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał 

pod obrady XXVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 Rozpatrzenie podania Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży Szkoła Podstawowa w 

Prudziszkach w sprawie remontu dachu budynku, w którym jest składowany opał i sprzęt 

szkolny. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prudziszkach Teresa Wichert poinformowała 

Komisję, iż z uwagi na fakt, że budynek gospodarczy nie jest w dobrym stanie technicznym  

i zamiast remontować dach budynku można postawić na starych fundamentach garaż blaszany 

na gruncie przy szkole. 

 

 Komisja wyraziła zgodę na postawienie garażu blaszanego przy szkole w Prudziszkach 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję o otrzymaniu 

przez gminę dofinansowania na remont drogi Szeszupka-Bachanowo, montaż kolektorów 

słonecznych i wyposażenie gabinetu profilaktycznego w szkole w Jeleniewie. 

  

 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 –        ………………… 
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8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –        ………………… 

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

12. Urynowicz Andrzej -       ………………… 

13. Waszkiewicz Stefan -      ………………… 

 

 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 
 

 

 
Sp.MW. 

dn. 27.11.2017 r. 


