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PROTOKÓŁ NR 17.2020 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 14 stycznia 2020 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 XII 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) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok:  

w planie wydatków zostają zastosowane zmiany w ramach paragrafu na kwotę  

12 000,00 zł. Zostaje wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacje OZE na 

budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Zostają wprowadzone dodatkowe 

środki w wysokości 29 282,00 zł są to środki niewykorzystane w roku 2019 a które 

zwiększają budżet roku 2020 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

narkomanii. Zostają także wprowadzone środki w wysokości 43 872,00 zł są to środki 

niewykorzystane w roku 2019 a które zwiększają budżet roku 2020 z tytułu dochodów 

i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w Gminie. W związku z bardzo dużą podwyżką wywozu odpadów 

zostaje zastosowane przesunięcie środków na kwotę 13 000,00 zł . W celu pokrycia tych 

kwot zostają zmniejszone wydatki w  innych działach.  

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 373 690,00 zł.  

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:  

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020„ z 

Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia  13 grudnia  2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok, 

- załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 

2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
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Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok,  

- załącznik nr 6 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 

2019 r. „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

narkomanii” w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok,  

- załącznik nr 8 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 

2019 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o 

utrzymaniu czystości i porządku w Gminie”  w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Jeleniewo na 2020 rok; 

2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty – zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Białymstoku z dnia 23 grudnia 2019 r. nr RIO.II-0004-1-20 stawki opłat muszą być 

zgodne z nowym brzmieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, poniższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały 

uzgodnione z Regionalną Izba Obrachunkową w Suwałkach dnia 08.01.2020 r.:  
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny:  

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 29,00 zł;  

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób –  54,00 zł; 

3)  gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej  – 64,00 zł.  

Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    od 

gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:  

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 99,00 zł;  

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 119,00 zł;  

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 149,00 zł. 

Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli 

nieruchomości wypełniających obowiązek zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w następujących 

wysokościach: 

1) od gospodarstwa domowego do 2 osób – 28,00 zł;  

2) od gospodarstwa domowego od 3 do 5 osób –  53,00 zł;  

3) od gospodarstwa domowego liczącego 6 osób i więcej  – 63,00 zł.  

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od pojemnika o 

określonej pojemności:  

1) o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł;  

2) o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 54,10 zł;  

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 341,00 zł.  

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności 

od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:  

1) o pojemności 120 l – w wysokości 23,60 zł;  

2) o pojemności 240 l – w wysokości 47,20 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 216,40 zł;  

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 1364,00 zł. 
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Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 159,00 zł. 

Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 299,00 zł w przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny; 

3) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2019 rok – 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo nie wniosły uwag do przedstawionych projektów 

sprawozdań. 

 

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. 14.01.2020 r. 


