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PROTOKÓŁ NR 33.2021 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 22 stycznia 2021 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: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, 

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

Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie Anna Moniuszko  i Sekretarz 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 XXII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2) Opiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jeleniewo za 2020 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 pod obrady XXII sesji Rady Gminy Jeleniewo w 

sprawie: 

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii na rok 2021 – głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i 

społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania 

innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy  i świadomości 

mieszkańców Gminy Jeleniewo oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; 
 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok: 

Zmienia się załącznik pn. „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku”  

w taki sposób, że wprowadza się dwa nowe zadania: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza  

w Błaskowiźnie” – 13 000 zł, 
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2. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie” – 25 000 zł, oraz usuwa się z załącznika 

zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania - Budowa 

budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jeleniewo” – 90 000 zł. 

Różnicę w wysokości 52 000 zł, tzn. 90 000 zł minus (13 000 zł + 25 000 zł) przeznacza 

się na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i 

drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki” w ramach środków własnych z budżetu. 

W ramach zmian w budżecie dokonano również przesunięcia środków między działami, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
 

3) sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX.116.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ 

regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – prostuje się powstały błąd 

pisarski w ten sposób, że w § 5 w miejsce błędnie wpisanej daty 1 stycznia 2020 r. wpisuje 

się prawidłową 1 stycznia 2021 r.; 
 

4) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo za 2020 rok – 

zaopiniowanie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo za 2020 

rok, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały 
 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 

Ad. 2. Opiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo za 2020 rok – w sprawozdaniu nie wystąpiła do wypłaty kwota jednorazowego 

dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na żadnym ze stopni awansu zawodowego. 

 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2020 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. 22.01.2021 r. 


