PROTOKÓŁ NR 47.2018
z posiedzenia
Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 26 marca 2018 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.
W posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji i Komisja jest zdolna do
podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz
Urynowicz, Skarbnik Gminy Danuta Harasz i 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 Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXXI sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Opiniowanie sprawozdań:
1) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok;
2) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego
posiedzenia.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXXI sesji w sprawie:
1) wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie
Gminy Jeleniewo – określenie zasad korzystania z boisk sportowych;
2) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego –
obniżenie tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora Szkoły
Podstawowej w Jeleniewie oraz wprowadzenie do tytułu uchwały stanowiska psychologa
i ustalenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa,
logopedy i doradcy zawodowego;
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
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w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo przedszkolu, innych
formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych – ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
wprowadza zmianę opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat;
4) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki – ustalenie dotacji celowej udzielanej w 2018 r. na każde dziecko objęte opieką w
żłobku, zamieszkałe na terenie Gminy Jeleniewo w kwocie 80,00 zł miesięcznie;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025:
Objaśnienie zmian:
W Wieloletniej Prognozie Finansowej od Uchwały Nr XXX.172.2018 z dnia 27 lutego 2018
roku zostały wprowadzone zmiany poprzez:
1. Zwiększenie dochodów ogółem na kwotę 337 846,20 zł, dochody bieżące zostały
zwiększone o kwotę 330762,66 zł w tym podatek od nieruchomości został zwiększony
o kwotę 316 234,46 zł i z tytułu dotacji plan został zwiększony o kwotę 6 928,20 zł.
2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7083,54 zł.
3. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 337846,20 zł w tym wydatki bieżące
zostały zwiększone o kwotę 44 746,20 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o
kwotę 293 100,00 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę
286016,46 zł.
5. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań wyszła na TAK.
6. Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zmniejszyła się o kwotę
1 080,00 zł.
7. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt.4 ustawy zwiększyły się
o kwotę 500 000,00 zł a wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 293 100,00 zł są
to nowe wydatki inwestycyjne.
8. Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE zwiększyły się o
kwotę 7 083,54 zł,
9. Wydatki majątkowe finansowane środkami UE zmniejszyły się o kwotę 52 500,00 zł.
10. W związku z zabezpieczeniem środków na zadanie Budowa boiska gminnego wraz z
infrastrukturą Sportową w Jeleniewie zostaje zmieniony załącznik przedsięwzięcia i
zostaje zwiększony limit wydatków roku 2019 w związku z tym zostały naniesione
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019;
6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok:
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 807 296,20 zł i zmniejszony o kwotę 469 450,00
zł jest to przesunięcie w ramach paragrafu w związku z otrzymaniem dotacji ze wskazaniem
odpowiedniego paragrafu, zwiększenia powstały w działach:
1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 7 083,54 zł w związku z
przeliczeniem procentowym dotacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Jeleniewo,
2. Transport i łączność plan zostaje zwiększony o dodatkowe wpływy z tytułu opłaty za
zajęcie pasa drogowego,
3. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły dodatkowe
dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz
zostaje zwiększony podatek od nieruchomości jgu o kwotę 315 754,46 zł,
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4. Różne rozliczenia plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł w związku z
przekazaniem dochodów z roku 2017,
5. W dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł
z tytułu dodatkowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
6. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł otrzymanej
dotacji z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i o 500,00zł z tytułu
rozliczeń z roku ubiegłego.
7. W rozdziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 308,20 zł z przeznaczeniem na
Kartę Dużej Rodziny i otrzymaliśmy zwrot za rok 2017 w wysokości 620 zł w związku
z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 806 389,72 zł.
Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 397 437,20 zł i zmniejszony o kwotę
59 591,00 zł.
Zmiany powstały w działach:
1. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 293 100,00 zł jest to
zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na
bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo” w
wyniku rozstrzygniętego przetargu , przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego do
działu Gospodarka mieszkaniowa gdzie plan został zmniejszony i zwiększony o kwotę
2 091,00 zł ,jest to sołectwo Wołownia i Zarzecze Jeleniewskie,
2. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony w rozdziale Promocja
jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000,00 zł w związku z organizacją
dożynek, oraz otrzymaliśmy zwrot za rok 2017 w wysokości 620 zł w związku z
realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę
1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Straży
Granicznej na zakup paliwa, oraz zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu
na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe strażaków,
4. W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu
na kwotę 52 500,00 zł.
5. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości
6 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
6. W dziale rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9 600,00 zł jest to
dofinansowanie do utrzymania żłobka, który to został utworzony w naszej Gminie przez
Fundację „Pro Sudovia”,
7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w
rozdziale Pozostałą działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 2 218,00 zł, jest to
nowa opłata z nowym prawem wodnym, gdzie otrzymaliśmy decyzję za użytkowanie
gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiące własność Skarbu Państwa.
Na zadaniach zleconych:
W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Karta Dużej Rodziny plan zostaje
zwiększony o kwotę 308,20 zł.,
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 739 921,28 zł.
Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione projekty uchwał.
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Ad. 2. Opiniowanie sprawozdań:
1. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok;
2. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Komisja nie wnosi uwag i pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdania.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Rozpatrzenie wniosku Posła na Sejm RP Pana Jarosława Sachajko z dnia 7 marca 2018 r. w
sprawie podjęcia uchwały dotyczącej chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych
środków pieniężnych dla Izb Rolniczych.
Komisja podjęła stanowisko o udzieleniu Panu Posłowi na Sejm RP odpowiedzi odmownej,
ponieważ jest to niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.
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. Kalinowski Tadeusz –

…………………

10. Sobol Justyna –

…………………

11. Urynowicz Andrzej -

…………………

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
Sp.MW.
dn. 26.03.2018 r.
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