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PROTOKÓŁ NR 22.2020 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 
 

Miejsce posiedzenia komisji – Gmina 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, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

Agnieszka Iwanowska, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

 

Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i  

Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 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 XIV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2) Opiniowanie Sprawozdania pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok”. 

3) 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 2020–2031: 

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 484 882,41 zł w tym dochody bieżące zostały 

zwiększone o kwotę 495122,41 zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę  

10 240,00 zł.  

W związku z otrzymaną ostateczną subwencję plan dochodów został zmniejszony na 

paragrafie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o kwotę 742,00 zł , subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę  

35 449,00 zł, dotacje zostały zwiększone o kwotę 511 530,41 zł i pozostałe dochody zostały 

zwiększone o kwotę 19 783,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie 

nastąpiło o kwotę 7 500,00 zł.  

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 484 882,41 zł w tym wydatki bieżące zostały 

zwiększone o kwotę 573 573,41 zł, z tego wynagrodzenie zostało zwiększone o kwotę  

24 775,00 z, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 88 691,00 zł.  

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę  

78 451,00 zł i wynosi 1 139 105,00 zł.  
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Wskaźniki wyszyły na TAK. Poz. 9.4.1 została zaktualizowana do poz. 9.4. Pozostałe lata 

nie uległy zmianie; 

 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok: 

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 50 356,00 zł i zwiększony o 

kwotę 495 305,41 zł.  

W związku z rozliczeniem Funduszu sołeckiego za 2019 rok i złożeniem wniosku o zwrot 

poniesionych wydatków został zwiększony plan na paragrafie 2030 o kwotę 14 957,00 zł i 

zmniejszony paragraf inwestycyjny o kwotę 10 240,00 zł. Została wprowadzona dotacja w 

wysokości 44 908,00 zł z przeznaczeniem na projekt w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego 

realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego.  

Została zmniejszona dotacja w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

o kwotę 3 925,00 zł.  

Na kwotę 19 783,00 zł zostały zwiększone dochody własne budżetowe , w tym 11 582,00 

zł jest to zwiększenie z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego, został zwiększony podatek 

od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 7 500,00 zł.  

W związku z otrzymaną ostateczną subwencją plan dochodów został zmniejszony o kwotę 

742,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencja oświatowa 

została zmniejszona o kwotę 34 449,00 zł.  

Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja z przeznaczeniem na wypłatę 

podatku akcyzowego jest to kwota 390 657,41 zł i 20 000,00 zł otrzymaliśmy z 

przeznaczeniem na renowację ksiąg USC oraz 5 000,00 zł na utrzymanie stanowiska pracy 

Urzędu Wojewódzkiego.  

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16 123 211,00 zł.  

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 103 095,00 zł i zwiększony o 

kwotę 548 044,41 zł.  

Został zmniejszony plan w dziale Transport i łączność o kwotę 88 691,00 zł . Jest to 

zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do drogi powiatowej 

nr 1140B Wołownia Suchodoły w związku ze zmniejszoną wartością po przetargu zadania.  

Zostały wprowadzone dwa nowe zadania:  

1. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. 

zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę  

44 908,00 zł,  

2. Realizacja projektu Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag , o ile dojdzie to do skutku to otrzymamy 

dotację z NFOŚiGW w ramach programu 2.8 usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej. Plan zostaje zwiększony o kwotę 60 000,00 zł.  

Została zwiększona dotacja dla Biblioteki o kwotę 16 300,00 zł w związku zatrudnieniem 

pracownika w ramach robót publicznych i na odprawę emerytalną pracownika.  

Ponadto został zmniejszony paragraf wynagrodzenie osobowe w rozdziale Urzędy 

wojewódzkie na kwotę 13 225,00zł, został zwiększony ten sam paragraf w Urzędzie Gminy 

o kwotę 10 000,00 zł.  
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W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zostało zastosowane przesunięcie w ramach 

paragrafu na kwotę 1 179,00 zł.  

Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w 

wysokości 390 657,41 zł i w dziale Urzędy Wojewódzkie zostaje wprowadzona otrzymana 

dotacja w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC i 5 000,00 zł 

z przeznaczeniem, na wynagrodzenie osobowe.  

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16 883 086,00 zł.  

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:  

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020 z 

Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r.  

2. Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2020 z Uchwały Nr XIII.75.2020 

Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r.  

3. Załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie 

należącym do sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.  

4. Załącznik nr 10 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok z Uchwały 

nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 r.;  

 

3) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych – projekt uchwały określa zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wraz z określeniem odpłatności 

za pobyt w schroniskach osób bezdomnych oraz za pobyt w schroniskach osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 
 

Ad. 2. Opiniowanie Sprawozdania pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok”, 

która zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o 

systemie wsparcia kierowanego do mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej. W 

świetle analizy przeprowadzonej w ramach oceny zasobów pomocy społecznej opracowano 

rekomendacje wskazujące najpilniejsze kierunki działań, które mogłyby przyczynić się do 

poprawy sytuacji w obszarze pomocy społecznej na terenie Gminy Jeleniewo., jak również 

istnieje konieczność stopniowego zwiększania nakładów i środków finansowych na realizację 

nałożonych zadań, co nie jest możliwe bez zwiększenia środków pochodzących z budżetu 

państwa.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej 

za 2019 rok. 
 
 

Ad. 3. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił Komisji następujące 

informacje: 

- podpisanie porozumienia z Powiatem w Suwalskim na budowę drogi Wołownia-Suchodoły, 

- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Zdalna Szkoła–

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz przekazanie 

nieodpłatnie 20 sztuk komputerów dla szkół, 
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- otrzymanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku i Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Jeleniewo pozytywnej opinii w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok. 

Radnym Gminy Jeleniewo został przekazany Raport o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok.  

 

 

 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. 24.04.2020 r. 


