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PROTOKÓŁ NR 23.2020 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 27 maja 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, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jeleniewie Krystian Aneszko, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie 

Joanna Wnukowska, 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 Tomasza Stankiewicza, zgłoszonego przez 

radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Stankiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia: 

1) Opiniowanie sprawozdań:  

1) zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok;  

2) z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Jeleniewo;  

3) z realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.  

2) Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

3) Sprawy bieżące. 
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 1. Opiniowanie sprawozdań:  

1) zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok – Komisja po 

zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok nie wniosła żadnych 

uwag i pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok;  

2) z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Jeleniewo – Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo nie 

wniosła żadnych uwag i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy 

Jeleniewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo;  

3) z realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 rok – Komisja po zapoznaniu się ze 
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sprawozdaniem nie wniosła żadnych uwag i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2019 rok.  
 

Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

1) udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania – po przeprowadzeniu debaty nad 

Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok Rada Gminy Jeleniewo podejmie uchwałę o 

udzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Jeleniewo; 
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok – Komisja zapoznała 

się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz opinią Komisji 

Rewizyjnej z wykonania budżetu za 2019 rok; 

3) absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo – Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo;   

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2031: 

w uchwale tej został zmieniony zakres WPF do roku 2029. W związku ze spłatami rat 

kredytów i pożyczek które to zostały skrócone do roku 2029. 

Dochody zostały zwiększone o kwotę 31 200,00 zł w pozycji pozostałe dochody bieżące , 

są to dochody własne i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. 

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 31 829,36 zł i są to wydatki bieżące, w tym wydatki 

na wynagrodzenie zostały zwiększone o kwotę 56 095,36 zł. 

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 jak i w latach przyszłych nie uległy zmianie gdyż 

mieszczą się w planach spłat odsetek. 

Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 629,36 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek. 

W związku z tym kwota długu na dzień 30.12.2020 zwiększyła się o kwotę 629,36 zł. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 

629,36 zł. 

Spłata rat kapitałowych zmniejszyła się o kwotę 629,26 zł i zostały dostosowane do 

otrzymanych harmonogramów spłat. 

Wskaźniki wyszyły na TAK. W związku ze   zmianą okresu WPF do roku 2029,   lata 2021- 

2029 zostały dostosowane  do okresu spłat  kredytów i pożyczek; 

5) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok: 

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 76 108,00 zł i zmniejszony o kwotę 44 908,00 

zł. Zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafów. Została zmieniona klasyfikacja 

na projekcie „zdalna szkoła” zgodnie z otrzymaną dyspozycją i została zwiększony paragraf 

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 300,00 zł. 

Zostały zwiększone rozdziały dotyczące oddziałów przedszkolnych o kwotę 9 900,00 zł i 

przedszkoli o kwotę21 000,00 zł 

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16 154 411,00 zł. 

Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 106 752,00 zł i zwiększone o kwotę 138 581,36 zł. 

Zostały zastosowane przesunięcia  w ramach działu z przeznaczeniem na zwiększenie 

zadania inwestycyjnego pn. zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie  na 

kwotę 2000,00 zł. Został zwiększony paragraf wynagrodzenie osobowe w rozdziale urzędy 

Gmin na kwotę 56 491,36 zł. Została zmieniona klasyfikacja dotycząca projektu zdalna 

szkoła jest to przesunięcie środków w ramach działu i paragrafów w  związku z aktualizacją 

dotacji oświatowych plan wydatków  został zmniejszony w rozdziale 80101 o kwotę 

6 935,00 zł, w rozdziale 80103 plan wydatków został zmniejszony o kwotę 17 727,00 zł, 

zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 24 755,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela i zakup oprogramowania 
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Windows10PRO ora Microsoft Office 2019 Dom i Uczeń dla komputerów otrzymanych w 

formie darowizny od CBA oraz laptopów zakupionych z projektu Ja w internecie, natomiast 

zwiększył się rozdział 80149 o kwotę 790,00 zł, w wyniku aktualizacji uległ też zmianie 

rozdział 80104 gdzie plan został zwiększony o kwotę 5 420,00 zł. W dziale pomoc 

społeczna zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 1 600,00 zł. 

Na zadaniach zlecony zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 2 617,00 

zł. W uchwale tej został zmniejszony deficyt budżetowy o 629,36 zł w związku z 

otrzymanymi aneksami w sprawie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Spłaty rat 

kapitałowych po zmianach wynoszą 715 327,20 zł. 

W związku z zaciągniętym kredytem bankowym plan odsetek nie został zmieniony gdyż 

spłaty odsetek mieszczą się w  założony planie finansowym. 

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16 914 915,36 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 XIV.78..2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 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 

XIV.78.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24kwietnia 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 XIV.78.2020 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

4. Załącznik Nr 6 Uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku z 

Uchwały Nr XIV.78..2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r.;  

6) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – potrzeba 

zaktualizowania uchwały do zmieniających się potrzeb społecznych i sytuacji 

ekonomicznej zawartych w załączniku do niniejszej uchwały; 

7) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – zgodnie z ustawą Prawo 

energetyczne rada gminy określa uchwałą wzór wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego; 

8) zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych – organ nadzoru Wojewody Podlaskiego po 

dokonanej analizie Uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 

2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wskazał uchybienia o charakterze 

nieistotnym, ale wymagającym uzupełnienia i doprecyzowania. Uchwała zmieniająca 

doprecyzowuje zakwestionowane uregulowania poprzez dookreślenie, iż dotyczy ona 

realizacji zadań własnych gminy oraz zmieniono wysokość odpłatności osób kierowanych 

do ośrodków wsparcia lub mieszkania chronionego, których dochód przekracza kryterium 

dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej; 

9) zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w 

sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego 
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obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy 

zawodowego – zmiana dotyczy § 3 uchwały, dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) nauczyciel 

przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej pracujący 

z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – 23 godziny”; 

10) zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo – w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo uchyla się w § 5 

ust. 2 i 3; 

11) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi 

Prokuratury Rejonowej w Suwałkach – Rada Gminy Jeleniewo w zakresie swojej właściwości 

postanawia uwzględnić skargę i w zakresie posiadanych kompetencji samoczynnie dokona 

uchylenia zaskarżonych naruszeń przepisów prawa; 

12) zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na 

lata 2012–2021 – zmiana dotyczy zapisów w Rozdziale I ust. 2 pkt 4, w Rozdziale II ust. 1 

i w Rozdziale V ust. 1 pkt 7. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 

Ad. 3.  

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił podanie Wojewódzkiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „Szelment” w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości. 

Komisja uznała, że w umorzenie podatku w tak trudnej sytuacji finansowej gminy jest obecnie 

niemożliwe. 
 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko 

poinformował Komisje o złożeniu przez Zakład wniosku do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia nowych stawek wody i ścieków na kolejne 3 lata. 

Koszty Zakładu w tym zakresie znacznie wzrosły, nastąpi również zmiana konserwatora 

hydroforni, ponieważ obecny pracownik odchodzi na emeryturę.  
 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję, że sprawa rozpatrzenia 

wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być 

podjęta po zakończeniu postępowań przetargowych.  
 

 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. 27.05.2020 r. 


