
 

ZARZĄDZENIE NR 184.2017 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, 

stanowiące załączniki nr 1 – 7 do zarządzenia w sprawie: 

1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

2) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w 

wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych; 

3) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gmina Jeleniewo; 

4) określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Jeleniewo; 

5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017; 

6) oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata; 

7) zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz 

 

 

 

 

 
Sp.MW 
dn. 22.03.2017 r. 



 

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXIII…..2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ………………. 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju szkolnego 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 210 ust. l-5 ustawy z dnia l4 grudnia  

20l6 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada 

Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 

§ 2. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Jeleniewo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r., stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Jeleniewo klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Określa się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, oraz inne organy, od dnia  

1 września 2019 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/191/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia 

granic ich obwodów (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 135, poz. 1803). 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXIII…..2017 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………… 2017 r. 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów  

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo  

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Danuty 

Siedzikówny „Inki”  

w Jeleniewie 

prowadzona przez 

Gminę Jeleniewo 

ul. Suwalska 51 

16-404 Jeleniewo 

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna,  

Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, 

Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, 

Jeleniewo, Kazimierówka, 

Krzemianka, Leszczewo, 

Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, 

Podwysokie -Jeleniewskie, 

Prudziszki, Rutka, Rychtyn, 

Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, 

Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, 

Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, 

Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-

Jeleniewskie, Żywa-Woda 

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna,  

Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, 

Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, 

Jeleniewo, Kazimierówka, 

Krzemianka, Leszczewo, 

Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, 

Podwysokie -Jeleniewskie, 

Prudziszki, Rutka, Rychtyn, 

Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, 

Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, 

Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, 

Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-

Jeleniewskie, Żywa-Woda 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXIII…..2017 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………… 2017 r. 

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Jeleniewo klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych  

w szkołach podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. klasy dotychczasowego 

Gimnazjum  

w Jeleniewie  

prowadzone  

w Szkole Podstawowej 

im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jeleniewie  

 

ul. Suwalska 51 

16-404 Jeleniewo 

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna,  

Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, 

Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, 

Jeleniewo, Kazimierówka, 

Krzemianka, Leszczewo, 

Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, 

Podwysokie -Jeleniewskie, 

Prudziszki, Rutka, Rychtyn, 

Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, 

Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, 

Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, 

Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-

Jeleniewskie, Żywa-Woda 

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna,  

Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, 

Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, 

Jeleniewo, Kazimierówka, 

Krzemianka, Leszczewo, 

Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, 

Podwysokie -Jeleniewskie, 

Prudziszki, Rutka, Rychtyn, 

Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, 

Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, 

Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, 

Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-

Jeleniewskie, Żywa-Woda 

 

  



 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXIII…...2017 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………….. 2017 r. 

 

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów 

publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, oraz inne organy, 

od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 

adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jeleniewie 

prowadzona przez 

Gminę Jeleniewo 

ul. Suwalska 51 

16-404 Jeleniewo 

 

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna,  

Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, 

Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, 

Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, 

Okrągłe, Podwysokie -Jeleniewskie, Prudziszki, 

Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, 

Sidory, Sidory -Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, 

Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, 

Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda 

2. Szkoła Podstawowa  

w Prudziszkach 

z klasami I-III 

prowadzona przez 

SOSPPIN EDUKATOR 

w Łomży 

Prudziszki 10 

16-404 Jeleniewo 

nie dotyczy 
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIII…..2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ………….. 2017 r. 
 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci  w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada 

Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Jeleniewo zapewniają bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Za świadczenia publicznego oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę 

Jeleniewo, które nie mieszczą się w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do 

ponoszenia opłaty. 

3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem  

w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1, w wysokości  

1 zł (słownie: jeden złoty).  

4. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty 

określa umowa pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Jeleniewie, a rodzicami lub prawnymi 

opiekunami. 

6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów 

zajęć dodatkowych.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr VII.33.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dziennik 

Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 1948 z dnia 9 czerwca 2015 r.). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 
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Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXIII….2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia …………… 2017 r. 
 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmina Jeleniewo  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4 -  6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jeleniewo 

w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie: 

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności 

gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 5 pkt; 

2) dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 4 pkt. 
 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

2) oświadczenie o wysokości dochodu na jednego członka rodziny. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 
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Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXIII….2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia …………… 2017 r. 
 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Jeleniewo 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się kryteria oraz liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jeleniewo, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

3) dziecko obojga rodziców pracujących - 4 pkt; 

4) dziecko jednego z rodziców pracujących - 2 pkt; 

5) dziecko pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt; 

6) dziecko niepracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - 3 pkt; 

7) dziecko, które wychowuje się w rodzinie korzystającej z opieki społecznej - 1 pkt; 

8) dziecko spełniło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - 2 pkt. 
 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni 

opiekunowie składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 
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Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIII…..2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia …………… 2017 r. 

 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 

2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605 i 2102) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmuje się Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Jeleniewo w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII.124.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 
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        Załącznik 

        do Uchwały Nr XXIII….2017 

        Rady Gminy Jeleniewo 

        z dnia …………. 2017 r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 roku 

 

Wprowadzenie 

 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały w sprawie ”Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Jeleniewo w 2017 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.). 

 

§ 1 

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 

bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Jeleniewo. 

 

§ 2 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jeleniewo; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć  Hodowla Psów Rasowych - Schronisko 

„SIANOŻĘĆ ” zlokalizowane przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach; 

3) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie  

ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały; 

4) Zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

5) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w 

rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

6) Kotach wolno żyjących  – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności ( żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 roku.    

 

§ 3 

Wykonawcy programu 

 

Działania związane z realizacją programu prowadzi pracownik Urzędu Gminy Jeleniewo, 

pokój nr 15, przy pomocy: 

organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

podmiotu, prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach, 

Policji w Rutce Tartak.  
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§ 4 
CELE PROGRAMU 

 

1) Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

2. Stosownie do art.11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację 

następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

 

§ 5 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie ich w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach, mieszczącego się przy ul. Sianożęć 3A na 

podstawie umowy zawartej z tymże Schroniskiem,  która obejmuje również obowiązek 

wyłapywania bezdomnych zwierząt terenu gm. Jeleniewo, co zapewnia nie tylko ochronę 

ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt. 

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni. 

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, 

bezpośrednio po ich przyjęciu. 

4. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się znaleźć ich właściciela, 

są znakowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego, wprowadzane do bazy danych, 

co umożliwia ich identyfikację, a podczas wydawania ze Schroniska do przypisania 

konkretnej, adoptującej  zwierzę osobie. 

5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska. 

 

§ 6 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 
 

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich 

dokarmianie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

których statutowym  celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Opieka ta obejmuje w szczególności: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących; 

2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w Schronisku. 
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§ 7 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

1) odławiania bezdomnych zwierzą z terenu Gminy Jeleniewo jako działanie o charakterze 

stałym prowadzi - schronisko „SIANOŻĘĆ” w Suwałkach na podstawie zawartej mowy 

w tym zakresie; 

2) odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Jeleniewo może być 

także prowadzone przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt; 

3) odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub 

zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawało; 

4) odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do Schroniska; 

5) odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego 

wskazanego w § 11; 

6) odłowione zwierzęta bezdomne , dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich 

właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji; 

7) odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z  obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 8 

 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

 

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt  przyjętych do schroniska, po okresie 1-go miesiąca, które nie zostały 

adoptowane będą sterylizowane lub kastrowane, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów,  z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. Gmina  poprzez prowadzenie akcji  edukacyjno-informacyjnej zachęcającej właścicieli 

psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 

 

§ 9 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 

zdolnym  zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o 

adopcji  zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 

§ 10 

Usypianie ślepych miotów zwierząt 

 

1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt; 

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku „SIANOŻĘĆ” w 

Suwałkach; 
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3. Zabiegi ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku 

„SIANOŻĘĆ” w Suwałkach. 

 

§ 11 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

 

Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2017 roku 

wskazuje się gospodarstwo rolne położone we wsi Bachanowo 2,  gm. Jeleniewo, z którym 

Wójt Gminy Jeleniewo zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki. 

 

§ 12 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, 

które mają miejsce na terenie gm. Jeleniewo i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane 

jest przez służby weterynaryjne współpracujące ze Schroniskiem. 

 

§ 13 
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 

 

Wójt Gminy Jeleniewo w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Jeleniewo (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz 

organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i 

właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i 

kastracji oraz czipowania,  a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

§ 14 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Na realizację zadań w 2017 r. Gmina Jeleniewo przeznaczyła środki w wysokości 20 000,00 

zł (dwadzieścia tysięcy złotych); 

2. Środki finansowe określone w ust.1 przeznacza się na realizację poniższych działań: 
1) pobyt psów w schronisku, transport, właściwe traktowanie i odżywianie, zapewnienie 

opieki i nadzoru weterynaryjnego – 17 000,00 zł; 

2) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt –  2 000,00 zł; 

3. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odłów, zabiegi sterylizacji 

i kastracji – 1 000,00 zł. 
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Załącznik Nr 6 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXXIII…..2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

……………. 2017 r. 

w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) Rada Gminy 

Jeleniewo uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na 15 lat nieruchomość zabudowaną, położoną 

w obrębie ewidencyjnym Bachanowo, gm. Jeleniewo, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 

1/3 o powierzchni 0,1576 ha i nr 1/14 o powierzchni 0,2448 ha KW SU1S/00028527/5. 

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy oraz upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do ustalenia szczegółowych warunków 

umowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 7 

do zarządzenia Nr 184.2017  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 22 marca 2017 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIII…….2017 
RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 31 marca 2017 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok  
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz.446,1579 i 1948), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:  
 

 § 1 
 

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 

1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę       69 611,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2.    Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy 
      1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                  69 931,70 zł, 

             2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                27 320,09 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

§ 2 
Budżet po dokonanych zmianach wynosi                                                                   

1) Plan dochodów ogółem                  14 691 592,86 zł   z tego: 

- bieżące w wysokości                                   12 544 887,53 zł, 

- majątkowe w wysokości                                2 146 705,33 zł, 

2) Plan wydatków ogółem                                        15 784 428,80 zł  z tego: 

- bieżące w wysokości                              12 073 288,35 zł, 

- majątkowe w wysokości                            3 711 140,45 zł .  

§ 3. 

Wykaz wydatków na  zadania majątkowe realizowane w roku 2017 -  zgodnie z załącznikiem  nr 3. 

§ 4. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w roku 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 5. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 6. 

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, przychody 639 749,00 zł, koszty 758 431,00 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 6 

§ 7. 

Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł. 

§ 8. 
1. Łączną kwotę  przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 

652 265,84 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5. 
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z 

następujących źródeł: 
1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie   92 157,60 zł, 
2) Z wolnych środków w wysokości 560 108,24 zł. 

§ 9. 
Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7. 

 § 10. 
Traci moc: 
1. Załącznik nr 3 „limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017” z Uchwały Nr XXII.126.2017 

Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017  roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 



 

16 

 

2. Załącznik Nr 4  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 
24 luty 2017, 

3. Załącznik Nr 8 Plan   Dotacji udzielonych na 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 
sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017  roku, 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

4. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” z Uchwały Nr XXII.126.2017 
Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 

 
 § 11. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 
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PLAN DOCHODÓW  BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 MARCA  2017 ROKU 

Rodzaj: Własne 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600   Transport i łączność 1 148 104,00 2 000,00 1 150 104,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 1 148 104,00 2 000,00 1 150 104,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 000,00 2 000,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

4 194 931,00 19 898,45 4 214 829,45 

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

1 605 163,00 19 748,00 1 624 911,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 580 462,00 19 348,00 1 599 810,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 100,00 100,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 300,00 300,00 

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

906 898,00 150,45 907 048,45 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

0,00 50,00 50,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 100,45 100,45 

801   Oświata i wychowanie 581 658,00 100,00 581 758,00 

 80101  Szkoły podstawowe 506 892,00 100,00 506 992,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 100,00 600,00 

852   Pomoc społeczna 262 050,00 6 900,00 268 950,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 77 000,00 6 900,00 83 900,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

77 000,00 6 900,00 83 900,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 33 444,00 33 444,00 

     Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                                                                                                                                     Do Uchwały Nr  ……….2017 
                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Jeleniewo 
                                                                                                                                                                                                                                                     Z dnia  31 marca  2017 r. 
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 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 33 444,00 33 444,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

0,00 33 444,00 33 444,00 

855   Rodzina 3 000,00 100,00 3 100,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 

3 000,00 100,00 3 100,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 339 248,35 7 150,00 346 398,35 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 7 150,00 7 150,00 

  6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
625 

0,00 7 150,00 7 150,00 

Razem: 10 492 619,68 69 592,45 10 562 212,13 

Rodzaj: Zlecone 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

855   Rodzina 4 100 000,00 19,16 4 100 019,16 

 85503  Karta Dużej Rodziny 0,00 19,16 19,16 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

0,00 19,16 19,16 

Razem: 4 119 020,57 19,16 4 119 039,73 

 

 

W tym: 
OGÓŁEM 14 691 592,86 

Dochody bieżące 12 544 887,53 

Dochody majątkowe 2 146 705,33 

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 646 193,90 

Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 1 646 193,90 

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 0,00 

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 
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     Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                                                                                                                                      Do Uchwały Nr ……..2017 
                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Jeleniewo 
                                                                                                                                                                                                                                                      Z dnia  31 marca  2017 r. 

                   PLAN WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU  31 MARCA  2017 ROKU 

Rodzaj: Własne 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

700   Gospodarka mieszkaniowa 50 352,38 2 817,00 53 169,38 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 352,38 2 817,00 53 169,38 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 817,00 2 817,00 

750   Administracja publiczna 1 715 912,38 - 768,55 1 715 143,83 

 75011  Urzędy wojewódzkie 74 797,00 - 1 268,55 73 528,45 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 000,00 - 1 268,55 47 731,45 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122 200,00 500,00 122 700,00 

  4220 Zakup środków żywności 0,00 500,00 500,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 388 944,00 0,00 1 388 944,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 000,00 2 000,00 151 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 22 500,00 - 2 000,00 20 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000,00 -641,00 70 359,00 

  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 800,00 641,00 21 441,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 959,00 1 800,00 126 759,00 

 75402  Komenda Główna Policji 0,00 1 100,00 1 100,00 

  2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 1 100,00 1 100,00 

 85406  Straż Graniczna 1 500,00 500,00 2 000,00 

  2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 500,00 500,00 2 000,00 

 75414  Obrona cywilna 1 726,00 200,00 1 926,00 
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  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej  

813,00 200,00 1 013,00 

801   Oświata i wychowanie 4 222 902,00 800,00 4 223 702,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 299 560,00 800,00 300 360,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 066,00 800,00 9 866,00 

852   Pomoc społeczna 835 156,00 6 900,00 842 056,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00 6 900,00 156 900,00 

  3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 6 900,00 156 900,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 181 180,00 33 444,00 214 624,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 116 000,00 33 444,00 149 444,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 116 000,00 33 444,00 149 444,00 

855   Rodzina 68 686,00 0,00 68 686,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 

40 686,00 - 3,00 40 683,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 - 3,00 4 997,00 

 85595  Pozostała działalność 0,00 3,00 3,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3,00 3,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 666 309,37 33 007,54 699 316,91 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 24 600,00 24 600,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 070,00 11 070,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 150,00 7 150,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 380,00 6 380,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 114 428,37 8 407,54 122 835,91 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 300,00 8 407,54 29 707,54 

926   Kultura fizyczna 13 807,54 - 8 407,54 5 400,00 

 92601  Obiekty sportowe 13 807,54 - 8 407,54 5 400,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 407,54 - 8 407,54 0,00 
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Razem: 11 385 455,62 69 592,45 11 455 048,07 

Rodzaj: Zlecone 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

855   Rodzina 4 100 000,00 19,16 4 100 019,16 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 

1 282 000,00 0,00 1 282 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1 243 540,00 - 15 000,00 1 228 540,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 980,00 15 000,00 19 980,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny 0,00 19,16 19,16 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 19,16 19,16 

 
 

Razem: 4 119 020,57 19,16 4 119 039,73 

 

 

W tym: 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

Z tego 

Wydatki  
bieżące 

z tego: 

Wydatki  
majątkowe 

z tego: 

inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

w tym: 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 
oraz wniesienie 

wkładów do 
spółek prawa 
handlowego. 

wydatki  
jednostek 

budżetowych, 

z tego: 

dotacje na zadania 
bieżące 

świadczenia na rzecz 
osób fizycznych; 

wydatki na programy 
finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji  

 
 

obsługa 
długu  na programy finansowane 

z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczane 

wydatki związane z 
realizacją ich 

statutowych zadań; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Wydatki razem: 15 784 428,80 12 073 288,35 6 515 857,92 4 218 590,45 2 297 267,47 641 874,00 4 865 556,43 0,00 0,00 50 000,00 3 711 140,45 3 711 140,45 2 518 453,02 0,00 



 

22 

 

Załącznik Nr 3 
Do Uchwały Nr ……...2017 
Rady Gminy Jeleniewo 
Z dnia ………… 2017 roku 

 

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 
2017  

         W złotych 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lp. 

 

 Dz. 

 

Rozdz. 

 

     § 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego  
Projekt na rok 2017 

1 2 3 4 5 6 

 010   RAZEM DZIAŁ 010 521 691,02 

1. 010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01010 6057 

6059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6050 

Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo  na łączną kwotę  2 769 465,04 

zł, poprzez 

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina 

Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 

1 917 100,83 zł, wartość nadzoru  brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% 

wartości brutto. 

Na rok 2017  przyjęto do realizacji: 

2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo 

Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł 

Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł 

Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł 

Wkład własny = 132 638,12 zł 
Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej 
w Gminie Jeleniewo  

  232 052,90 

132 638,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 

2. 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz  

sołecki w wysokości 9613,30) 

152 000,00 

 600   R A Z E M          DZIAŁ 600 2 119 111,00 

3. 600 60016  6057 

6059 

Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – 

Malesowizna – Bachanowo. 

Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. 

Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, 

Wartość  wkładu  własnego: 307 567,24 zł. 

Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł nettoxVAT23%=18 450,00zł brutto. 

Dofinansowanie od wartości brutto:18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu 

własnego 6 711,00 zł. 

Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, 

Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł 

Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł 

549 832,00 

314 279,00 

4. 

600 60016 
 6057 

6059 

Budowa chodnika Jeleniewo -  Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 

63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł 

Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, 

Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł 

Wkład własny – 110 850,09 zł. 

 

194 072,00 

110 928,00 

5. 600 60016 6220 Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły 200 000,00 

6. 

600 60016 6050 

Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. 

Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł 

Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł 

Wkład własny – 100 000,00 zł 

150 000,00 

7. 

600 60016 6050 

Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg 

gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły 

Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł 

Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł 

Wkład własny – 200 000,00 zł 

600 000,00 

 630   RAZEM DZIAŁ 630 202 979,00 

8. 630 63095 6237 

6239 

Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy 

litewsko - polskiej 

163 795,00 

39 184,00 

    Razem dział 630  

9. 700 70005 6060 Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi 

Szurpiły i we wsi Białorogi 

2 817,00 

10. 801 80101 6057 

6059 

 

Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne 
Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka 
niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i 
budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 

499 292,00 

    268 850,00 
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w latach 2017-2018 ( wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł ) 

dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość  

768 142,00 zł. w tym : 

Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł 

Wkład własny – 268 850,00 zł 

11. 801 80101 6050 Budowa ogrodzenia przy szkole 20 000,00 

    Razem dział 801 788 142,00 

12. 900 90001 6050 Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w 

Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo 

45 535,00 

13. 900 90005  Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie 

Jeleniewo 

24 600,00 

   6057 

6059 

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego  wraz z kosztorysem inwestorskim 7 150,00 

6 380,00 

   6050 Wykonanie studium wykonalności  11 070,00 

13. 900 90015 6060 Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi 

Wołownia 

6 265,43 

    Razem dział 900 76 400,43 

    OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017  3 711 140,45 
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           Załącznik Nr 4 
                                                                       Do Uchwały Nr XXIII…...2017 
                                                                       Rady Gminy  Jeleniewo  
                                                                                                                                                                             Z dnia 31 marca 2017 
 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017 

                                      W złotych 
 

Lp 

 

 

Projekt 

 

Kategoria 

interwencji 

fundusz 

strukturalnych 

 

Klasyfikacja 

Dział, rozdz. 

paragraf 

 

Wydatki w okresie 

realizacji 

projektu(całkowita 

wartość Projektu 

(6+7) 

W tym:  
 

Środki z budżetu 

krajowego 

 

Środki z budżetu UE 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 

1. Wydatki majątkowe – razem 2 518 453,02 872 259,12 1 646 193,90 

63,63% 
1.1 

Program Modernizacja gospodarki wodnościekowej  w gminie Jeleniewo w   ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet 

Działanie 

Nazwa projektu 

Razem wydatki  010.01010 364 691,02 132 638,12 232 052,90 

 6057 232 052,90 0,00 232 052,90 

 6059 132 638,12 132 638,12 0,00 

1.2 

Program Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-
Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

63,63 

Priorytet 

Działanie 

Nazwa projektu 

Razem wydatki 

  600.60016 864 111,00 314 279,00 549 832,00 

 6057 549 832,00  549 832,00 

 6059 314 279,00 314 279,00  

1.3 

Program Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

63,63 

Priorytet 

Działanie 

Nazwa projektu 

Razem wydatki 

  600.60016 305 000,00 110 928,00 194 072,00 

 6057 194 072,00  194 072,00 

 6059 110 928,00 110 928,00  

1.4 

Program Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej 

80,70 

Priorytet 

Działanie 

Nazwa projektu  630.63095 202 979,00 39 184,00 163 795,00 

Razem wydatki 6237 163 795,00  163 795,00 

 6239 39 184,00 39 184,00  

1.5 

Program Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w 
Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-
2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w 
sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018 65,00 

Priorytet 

Działanie 

Nazwa projektu 

Razem wydatki  801.80101 768 142,00 268 850,00 499 292,00 

 6057 499 292,00  499 292,00 

 6059 268 850,00 268 850,00  

 Program Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo  

Priorytet  

Działanie  

Nazwa projektu  

Razem wydatki 900.90005 13 530,00 6 380,00 7 150,00 

27,81 
  6057 7 150,00  7 150,00 

  6059 6 380,00 6 380,00  

2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

25 

 

 
Załącznik Nr 5                                                                                                                                                                                                                                                          

do Uchwały Nr ……….2017 
                                                                                                               Rady Gminy Jeleniewo 

                                                                                                                                                                    z dnia 31 marca 2017 

                                                   Dotacje udzielone na 2017 roku 
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 
 

Dział Rozdział Treść 

Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok  2017 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 

Jednostki sektora 
finansów publicznych 

Nazwa jednostki 

900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 
0,00 152 494,00 0,00 

921 92116 Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 210 000,00 0,00 0,00 

600 
 

60014 Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – 
Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)  0,00 0,00 200 000,00 

754 75406 Straże Graniczne   2 000,00 

754 75402 Komenda Główna Policji   1 100,00 

630 63095 Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i 
dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej    202 979,00 

  Razem 210 000,00 152 494,00 406 079,00 

Jednostki nie należące 
do sektora finansów 
publicznych 

Nazwa zadania 

801 80101 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. 134 000,00 0,00 0,00 

801 80103 Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na 
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 89 600,00 0,00 0,00 

801 80106 Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres 
od 01.01.2017 do 31.12.2017r  48 480,00 0,00 0,00 

801 
 

80146 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 
31.12.2017r z rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

1 200,00   

854 85401 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 
31.12.2017r z rozdziału świetlice szkolne 

6 100,00   

 Razem 279 380,00 0,00 0,00 

 
OGÓŁEM 

489 380,00 152 494,00 406 079,00 
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Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r 

  Załącznik nr 6 

 do Uchwały  nr  ……..2017 

 Rady Gminy Jeleniewo 

 z dnia 31 marca  2017 

 

         w złotych   

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Nazwa zakładu, 

dział rozdz. 

 Przychody  

  
Koszty  

 

Stan 

środków 

na 

początek 

roku 2017 

Ogółem 

 

 

 

 w tym: 

ogółem 

  

  

w tym: 
 

Dotacje 

z budżetu 

brutto 

dotacje przedmiotowa 

Dotacje 

celowe na 

zadania 

bieżące 

finansowane 

z udziałem 

środków z 

UE 

 

Dotacje celowe na inwestycje     

 Wpłata 

do 

budżetu 

 

Stan środków 

na koniec roku 

2017 

Kwota 

netto 

 

zakres dotacji 

 

Kwota 

 

 

  Cel dotacji 

 

 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 

1. 

 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Jeleniewie, 

 

Dz. 900  

Rozdz. 90017 

 

153 245,00 

 

 

 

639 749,00 

 

152 494,00 

 

12 610,00 

 

 

 

 

 100 400,00 

 

 

 

 

 

 

1) Dostarczenie energii cieplnej w 

budynku „Zębiec” 301,97m² x 

41,76/m³ = 12 610,00 zł netto 

 

 

2) Odbiór ścieków komunalnych  -

18 149,27m3 x 5,50zł/m³= 

99 820,99 zł - netto 

-122,40m³x4,73=578,95 zł - netto 

Razem=100 400,00 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

758 431,00 

 

0 

34 563,00 

Ogółem 
 

153 245,00 

 

 

639 749,00 

 

152 494,00 

 

113 010,00 x 0  0 x 758 431,00 0 
34 563,00 



 

 

 

Załącznik Nr 7 
Do Uchwały Nr ……..2017 
Rady Gminy Jeleniewo 
Z dnia 31 marca  2017 r. 

 
 
Uzasadnienie zmian do uchwały: 
 

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 69 611,61 zł, w działach; 

1) Transport i łączność o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, jest to zwrot z lat ubiegłych z 

Zakładu Energetycznego z zadania :przebudowa sieci energetycznej drogi Czerwone Bagno – Szurpiły, 

2) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony z tytułu: 

 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50,00 zł jest to przez Urząd Skarbowy, 

 Wpływy z podatku od nieruchomości plan zostaje zwiększony o kwotę 19 348,00 zł, 

 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 300,00 zł, 

 Wpływy z tytułu kosztów komorniczych w wysokości 50,00 zł, 

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100,45 zł. 

3) Oświata i  wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów  

w rozdziale szkoły podstawowe. 

4) W dziale Pomoc Społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 6 900,00 zł jest to zwiększona dotacja z 

przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. 

5) W rozdziale Rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł pozostałych odsetek. 

6) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 33 444,00 zł 

7) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 7 150,00 zł w związku z 

wprowadzeniem nowego zadania  inwestycyjnego „dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” z dofinansowaniem ze środków UE. 

8) Na zdaniach zleconych plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 19,16 zł, z 

przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 691 592,86 zł. 
 

2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę  96 931,70 zł i zmniejszony o kwotę 27 320,09 zł. Zmiany 

zaszły w działach: 

1) W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków  zostaje zwiększony o kwotę 2817,00 zł z tytułu dopłaty 

wynikającej z różnicy wartości oszacowania nieruchomości we wsi Szurpiły, 

2) W dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zmniejszony na wynagrodzeniach o kwotę 1 268,55 zł 

oraz zwiększony o kwotę 500,00 zł na paragrafie Zakup środków żywności w rozdziale Rady Gminy. Zostało 

zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 2 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie 

paragrafu dotyczącego składek ZUS. Zostało  zastosowane przesunięcie na kwotę 641 zł która to zwiększ odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem dwóch osób. 

3) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zostaje dodany rozdział Komenda Główna 

Policji gdzie zostaje wprowadzony paragraf wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy . Komenda Miejska 

Policji w Suwałkach zwróciła się o wsparcie finansowe na zakup kamizelek, zostaje zwiększony rozdział Straże 

Graniczne o kwotę 500,00 zł , która to zwiększy fundusz celowy. W rozdziale Obrona Cywilna plan zostaje 

zwiększony o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. 

4) W dziale Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

5) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 33 444,00 zł 

6) W dziale Pomoc Społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na 

dożywianie w wysokości 6 900,00 zł. 

7) W dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 3,00 zł w związku z zakupem wniosków w celu ubiegania się 

o świadczenia z programu „Za życiem”. Kwota ta zostaje przesunięta z zakupów materiałów z rozdziału 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

8) W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 33 007,54 zł, na 

zakupach materiałów  jest to zmiana wniosku wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego gdzie sołectwo 

zrezygnowało z budowy placu zabaw na rzecz zakupu lamp oświetleniowych na kwotę 8 407,54 zł. W dziale tym 

zostaje dodany nowy rozdział  w związku z przystąpieniem do nowego zadania :Dostawa i montaż kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków 

UE. Plan zostaje zwiększony o kwotę 24 600,00 zł na wydatkach inwestycyjnych. 

9) Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 

związane z Kartą dużej rodziny w wysokości 19,16 zł i zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 15 000,00 zł 

w celu zwiększenia paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 784 428,80 zł. 



 

 

 

 
Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, w który to zostały 
wprowadzone środki  w wysokości 2 817,00 zł wynikające z dopłaty z różnicy wartości oszacowanych 
nieruchomości we wsi Szurpiły oraz zostało usunięte zadanie budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo 
realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeleniewo oraz zostało wprowadzone nowe zadanie 
inwestycyjne „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo. Zostały 
wprowadzone wartości w wysokości 24 600,00 zł na wykonanie dokumentacji, które są niezbędne przy składaniu 
wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zostaje zmieniony załącznik wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017. 
Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 3 711 140,45 zł. 
 
Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 
sektora finansów  publicznych w którym to została naniesiona dotacja celowa dla Komendy Głównej Policji w 
wysokości 1 100,00 zł i został zwiększony plan dla Straży Granicznej o kwotę 500,00 zł . Dotacje celowe po 
zmianach wynoszą 406 079,00 zł. Dotacje podmiotowe i przedmiotowe pozostały bez zmian. 
 
Został zmieniony załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”. Zmiany zaszły w 
związku z podjęciem przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo oraz sporządzeniem 
sprawozdania Rb-30S za 2016 (zmianą środków obrotowych na początek roku. 

 

 


