PROTOKÓŁ NR 16.2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa
1A, sala na parterze.
W posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania
uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik
Gminy Danuta Harasz, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.
Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu z Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych
i Inwestycji, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie poparła wybór na
Przewodniczącego wspólnych Komisji Radnego Ryszarda Mysiukiewicza zgłoszonego przez
Radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz.
Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1) Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XI sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2) Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019–2031:
W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie uległy zmianie pozycje w
Wieloletniej Prognozie Finansowej:
1. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły
się o kwotę 1200,00 zł,
2. poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 27 360,00 zł,
3. poz.12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyła się o
kwotę 2 200,00 zł, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2
ustawy zwiększyła się o kwotę 3866,00 zł;
2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok:
Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 73 805,52 zł i zwiększony o kwotę
73 805,52 zł. Zmiany powstały w związku z brakiem występujących środków do końca
roku. Zostały naniesione zmiany na wydatkach funduszu sołeckiego w związku z
remontami dróg wewnętrznych, są to zmiany we wsiach: Udryn na kwotę 4 981,50 zł,
Jeleniewo na kwotę 3444,00 zł, Błaskowizna na kwotę 12734,62 zł, Czerwone Bagno
na kwotę 1752,75 zł, Żywa Woda na kwotę 9840,00 zł, Łopuchowo na kwotę 8 99,30
zł, Bachanowo na kwotę 1752,75 zł i Kazimierówka na kwotę 2730,60 zł.
W związku z zapłatą podatku VAT plan zostaje zwiększony o kwotę 18 000,00 zł.
Zostaje wprowadzona dotacja dla OSP na kwotę 360,00 zł na dofinansowanie zakupu
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mundurów strażackich i zostaje zwiększony paragraf zakup materiałów i wyposażenia
na kwotę 5 000,00 zł. w dziale Oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie
na kwotę 2 200,00 zł.
W dziale pomoc społeczna zostają zastosowane przesunięcia na kwotę 1 500,00 zł i w
dziale Rodzina na kwotę 1 200,00 zł.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 407 822,00 zł;
3) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok – określenie planu pracy
Rady Gminy Jeleniewo zgodnie z załącznikiem do uchwały;
4) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok – określenie planu
pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3
do uchwały;
5) ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania
ścieków – zmiana wynika z zapisu § 5 uchwały, który powinien określać ogłoszenie
niniejszego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji:
1. Aneszko Mirosław –

Przewodniczący Komisji

…………………

Członkowie Komisji:
2. Siłkowski Stanisław –

…………………

3. Szmajda Dariusz –

…………………

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
dn. 30.12.2019 r.
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