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PROTOKÓŁ NR 28.2020 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 29 września 2020 r. 

 
 

Miejsce posiedzenia komisji – Gmina Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa 

1A, sala na parterze. 
 

W posiedzeniu uczestniczy 2 członków Komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy Ewelina Skowina, Młodszy 

Referent Urzędu Gminy Joanna Borowska – 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 Joannę Borowską. 

 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia: 

1) Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVII 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 pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w 

sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2020: 

Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów: 

- zwiększenia w rozdziale 75814 w kwocie 500 000,00 zł. Są to środki otrzymane w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki 

majątkowe; 

- zmniejszenia w rozdziale 85415 w kwocie 4 773,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

  Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa; 

- zwiększenia w rozdziale 85504 w kwocie 5 060,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

  Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa. 

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach: 

- zmniejszenia i zwiększenia w kwocie 93 623,02: 

- w rozdziałach 40095 (300,00 zł), 70005 (75,00 zł), 75023 (500,00 zł) w ramach 

przesunięć między paragrafami, 

- w rozdziale 80153 (123,75) w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji 

celowej, 
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- w rozdziałach 85501, 85502, 85415 w ramach przesunięć środków w związku z wypłatą 

stypendiów, świadczeń wychowawczych oraz uczestnictwem pracowników w 

szkoleniach, 

- w rozdziale 90005 (54 153,00 zł) w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z 

budżetu środków europejskich, 

- w rozdziałach 90015 (11 860,02 zł), 60016 (8 843,92 zł), 70005 (3 016,00 zł) w związku 

z przesunięciami pomiędzy paragrafami (w ramach funduszy sołeckich: Podwysokie 

Jeleniewskie, Leszczewo), 

- w rozdziałach 60016, 60017 w ramach przesunięć pomiędzy działami  i paragrafami 

(fundusze sołeckie: Sidorówka, Bachanowo, Błaskowizna), 

- zmniejszenia w rozdziale 85415 (stypendia) w kwocie 4 773,00 zł zgodnie z Decyzją 

Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa; 

- zwiększenia w rozdziale 85504 (rządowy program „Dobry start”) w kwocie 5 060,00 zł 

z Decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa.   

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 500 000,00 zł. 

Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza 

się na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań: 

- Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły 

600.60016.6300 240 000,00 zł 

- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł 

630.63095.6059 79 732,00 zł 

- Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo 

900.90005.6059 130 104,00 zł 

- Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie) 

600.60016.6050 50 164,00 zł 

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „uwolniły” środki  

w budżecie w kwocie 449 836,00 zł – realizacja zadań inwestycyjnych w punktach od 

1 do 3 z tabeli powyżej miała pierwotnie zapewnione finansowanie ze środków 

własnych. Kwota zwiększyła poszczególne paragrafy wydatków – inwestycyjnych i 

bieżących. 

4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na zadania majątkowe do realizacji w 2020 

roku: 

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016, zadaniu: „Sporządzenie dokumentacji 

na drogę 146015B Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie z 6 000,00 zł do 

13 000,00 zł, 

- wprowadza się trzy zadania inwestycyjne: 

 w rozdziale 60016: Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania 

„Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – wartość 10 000,00; 

 w rozdziale 60016: Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku  

w Jeleniewie) – wartość 50 164,00 zł; 

 w rozdziale 70005: Regulacja prawna drogi gminnej nr 101791B Malesowizna 

(Turtul) – wartość 836,00 zł. 

- zmienia się wartości w paragrafach 6057 i 6059 w zadaniu „Instalacja fotowoltaiczna 

na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo. Zmiana polega na 

zmniejszeniu udziału środków własnych oraz zwiększeniu finansowania inwestycji 

funduszami europejskimi. 

5. Dokonuje się zmian w tabeli dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane 

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2020. 
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Zmiana dotyczy zadania „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności 

publicznej” i polega na przeliczeniu i zmianie (w związku z rozstrzygniętym 

przetargiem na realizację zadania) finansowania inwestycji ze środków własnych i 

budżetu Unii Europejskiej. 

6. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielonych na 2020 rok z budżetu podmiotom 

należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.  

Wprowadzone zmiany polegają na: 

 zwiększeniu dotacji dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie o kwotę 9 778,00 zł 

– zgodnie ze złożonym wnioskiem; 

 przyznaniu dotacji dla OSP Jeleniewo do remontu posadzek w garażach oraz 

zaplecza w budynku OSP w wysokości 2 000,00 zł – zgodnie ze złożonym 

wnioskiem;  

 zamieszczeniu w załączniku dotacji przyznanej dla Szkoły Podstawowej  

w Prudziszkach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020r. – zgodnie z Uchwałą Nr 

13/234/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia  

24 sierpnia 2020r. 

Jednocześnie kwota dotacji została zwiększona z 1336,50 zł do kwoty 1 460,25 zł, zgodnie ze 

złożoną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prudziszkach aktualizacją wniosku; 
 

2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 - Program określa cele, 

formy, zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzieleniem 

pomocy publicznej. 
 

Komisja Rady Gminy 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 –       ………………… 

 

 

 

Protokołowała: Joanna Borowska 
 
dn. 29.09.2020 r. 


