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PROTOKÓŁ NR 35.2021 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 12 marca 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Ewelina Skowina, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Inwanowska, 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko, Młodszy Referent Urzędu Gminy 

Jeleniewo 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 XXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Rozpatrzenie sprawozdań: 

1) z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2020 rok, 

2) z realizacji zadań określonych w Gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych gminy 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 XXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w 

sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029: 
Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych 18 894 171,96 zł, 

- plan wydatków budżetowych 18 442 185,74 zł. 

Ujęte w planie dochodów zmiany to: 

-zwiększenia: 

- 55,77 zł-w rozdziale 85215–w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego-na sfinansowanie 

wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, 

- 5835 zł–w rozdziale 75056 -w związku z otrzymaną decyzją dotacji na realizację zadań na rzecz 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., 

- 42 zł-w rozdziale85503-w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego-na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 
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- 229 974 zł-w rozdziale 63095–w związku z refundacją poniesionych w 2020r. wydatków, dotyczących 

projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”, 

- 325 315 zł-w rozdziale 90005–w związku z refundacją poniesionych w 2020r. wydatków, dotyczących 

projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo”, 

- 1 499 940 zł–w rozdziale 90005–w związku z planowanym dofinansowaniem realizacji inwestycji pn. 

„Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”, 

- zmniejszenia:  

- 9 026 zł-w rozdziale 85230-w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego-na realizację 

programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

- 28 301 zł–w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach gmin w 

podatku na 2021r.Ujęte w planie wydatków zmiany to: 

- zwiększenia: 

- 55,77 zł-w rozdziale 85215–w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego-na sfinansowanie 

wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, 

- 5 835 zł–w rozdziale 75056-w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji na realizację zadań na 

rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., 

- 42 zł-w rozdziale 85503-w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego-na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 

-229 974 zł-w rozdziale 63095–w związku z refundacją poniesionych w 2020 r. wydatków, dotyczących 

projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”, 

-325 315 zł-w rozdziale 90005–w związku z refundacją poniesionych w 2020 r. wydatków, dotyczących 

projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo”, 

- 1 509 290 zł-w rozdziale 90005–w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Instalacje OZE na 

budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”; 

- 30 276 zł-w rozdziale 85230–zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny gminy 

na realizację umowy dotacji Nr 37/2021 „Posiłek w szkole i w domu”; 

- 70 000 zł–w rozdziale 71004–w związku z koniecznością opracowania planów miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żywa Woda (45000 zł) oraz wydatków bieżących w 

zakresie opracowywania decyzji o warunkach decyzji, analiz i zakupu usług w postaci arkuszy map 

zasadniczych (25000 zł); 

- 21 000 zł–w rozdziale 80103-w zakresie dotacji udzielanych przedszkolom, zgodnie z aktualizacją 

dotacji, 

- 40 000 zł-w rozdziale 80104-w zakresie udzielanych dotacji, zgodnie z aktualizacją dotacji; 

- 416 312 zł-w związku z rozliczeniem i planowaną refundacją wydatków dot. zadań: 

„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” oraz „Instalacja 

fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” dokonuje się zwiększenia 

wydatków bieżących,  

- 1 050 zł–w rozdziale 63095 na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na 

miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie” (z 13 000 zł na 14 050 zł), w związku z 

koniecznością sporządzenia map niezbędnych do dokumentacji projektowej zadania, 

- zmniejszenia: 

- 9 026 zł-w rozdziale 85230-w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego-na realizację 

programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

- 28 301 zł–w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach gmin w 

podatku na 2021 r.; 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok: 
wprowadza następujące zmiany: 

- zmienia się załącznik pn. „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku” w taki sposób, 

że wprowadza się jedno nowe zadanie pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie 

Jeleniewo” (1 509 290 zł) oraz zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie”(z 13 000 zł na 

14 050 zł), w związku z koniecznością sporządzenia map niezbędnych do dokumentacji projektowej 

zadania; 
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- wprowadza się załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021”–w związku z dofinansowaniem zadania 

pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” z budżetu środków europejskich; 

- zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na 2021 r.–o 28 301 zł–w związku z otrzymaną 

informacją o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku na  

2021 r.–z 2 613 143 zł do 2 584 842 zł; 

- zwiększa się dochody w rozdz. 63095, par. 0947–o 229 974 zł–w związku z refundacją poniesionych 

w 2020 r. wydatków, dotyczących projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w 

Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”, 

- zwiększa się dochody w rozdz. 90005, par. 0947–o 325 315 zł–w związku z refundacją poniesionych 

w 2020 r. wydatków, dotyczących projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności 

publicznej w Gminie Jeleniewo”; 

- zwiększa się dochody w rozdz. 90005, par. 6337–o 1 499 940 zł–w związku z planowanym 

dofinansowaniem realizacji inwestycji pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie 

Jeleniewo”; 

- zwiększa się wydatki w rozdz. 90005, par. 6050–o 9 350 zł oraz w rozdz. 90005, par. 6057–w związku 

z planowaną realizacją inwestycji pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie 

Jeleniewo”; 

- zwiększa się wydatki w rozdz. 85230, par. 3110–o 30 276 zł–zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych na wkład własny gminy na realizację umowy dotacji Nr 37/2021 „Posiłek w szkole i w 

domu”; 

- zwiększa się wydatki w rozdz. 71004, par. 4300–o 70000 zł–w związku z koniecznością opracowania 

planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żywa Woda (45000 zł) oraz 

wydatków bieżących w zakresie opracowywania decyzji o warunkach decyzji, analiz i zakupu usług w 

postaci arkuszy map zasadniczych (25000 zł);-zwiększa się wydatki w zakresie dotacji udzielanych 

przedszkolom i szkole (rozdz. 80103, par. 2590 –o 21 000 zł oraz rozdz. 80104, par. 2590–o 40 000 zł)–

zgodnie z aktualizacją dotacji;-w związku z rozliczeniem i planowaną refundacją wydatków dot. zadań: 

„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” oraz „Instalacja 

fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” dokonuje się zwiększenia 

wydatków bieżących (w kwocie 416 312 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały; 

3) rozpatrzenia petycji – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jeleniewo po 

rozpatrzeniu petycji wydała opinię, o nie uwzględnieniu petycji. W ocenie Rady Gminy 

Jeleniewo przedmiot petycji nie leży w kompetencjach organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie sprawozdań: 

1) z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2020 rok: 

W 2020 roku Gminna Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw 

dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z  art. 4¹  ust. 

1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności 

obejmowało: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
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rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej; 

2) z realizacji zadań określonych w Gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych gminy Jeleniewo na 2020 rok: 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo ukierunkowana 

jest na: rozpowszechnienie, rozszerzenie, pogłębienie formy aktywności społecznej poprzez 

współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą 

społeczną w gminie i w powiecie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki 

społecznej. Wszystkie działania są działaniami długofalowymi, modyfikowanymi i 

dostosowywanymi do aktualnej sytuacji i lokalnych potrzeb. Zauważyć można, iż stale maleje 

wielkość finansowego wsparcia z pomocy społecznej, zarówno pod kątem ilości osób 

korzystających z pomocy społecznej, jak również pod kątem wysokości wypłacanych zasiłków. 

Powodem tego jest szeroki dostęp do wsparcia o charakterze prorodzinnym. Jednocześnie 

zauważa się potrzebę prowadzenia tzw. miękkiego wsparcia – różnego rodzaju warsztatów czy 

treningów umiejętności społecznych. Kluczowe problemy człowieka nie pochodzą już i tylko 

ze słabej kondycji finansowej, ale z wycofywania się z relacji międzyludzkich, zamykania się 

na potrzeby otoczenia. Ten stan pogłębia trwająca od roku sytuacja pandemiczna. 

 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania. 

 
 

 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: Joanna Borowska 
 

dn. 12.03.2021 r. 


