PROTOKÓŁ NR 4.2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 14 stycznia 2019 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Gminna 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, Zastępca Wójta Marek Waszkiewicz, 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 Rady Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda
Mysiukiewicza oraz przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady IV sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo.
Ad. 1. Projekty uchwał:
1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok – w związku z wstępnym wykonaniem budżetu
plan dochodów został zwiększony o kwotę 126 029,00 zł. zwiększenia powstały w
działach:
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został zwiększony o kwotę
35 000,00 zł, zwiększenia powstały z tytułu: a) Wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4
000,00 zł, b) Wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 6 000,00 zł, c)
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 20 000,00 zł, d) Wpływy z
podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 5 000,00 zł. 2. Oświata i wychowanie ,
plan zostaje zwiększony o drugą transzę dotacji z przeznaczeniem na projekt pn. „Ja w
Internecie” jest to kwota 25 536,00 zł, 3. W dziale gospodarka komunalna o ochrona
środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 65 493,00 zł w związku z nowymi stawkami
tej opłaty.
Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 14 753 638,20 zł.
W planie wydatków zostały naniesione zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu
wydatków. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 407 459,79 zł i zmniejszony o kwotę
281 430,79 zł. zwiększenia powstały w działach: 1. Transport i łączność plan został
zwiększony o kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na kwotę
50 000,00 zł (odśnieżanie dróg gminnych) i na wykonanie dokumentacji zadania
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przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna w wysokości 50 000,00
zł, oraz został zwiększony paragraf Róże opłaty i składki na kwotę 5 000,00 zł a zostało to
spowodowane z ubezpieczeniem dróg gminnych i opłaty za zajęcie pasa drogowego. 2.
Gospodarka mieszkaniowa plan został zwiększony o kwotę 11 535,23 zł , jest to
przeniesienie z klasyfikacji z administracji publicznej z pozostałej działalności a dotyczy
funduszu sołeckiego wsi Ścibowo, gdyż zadanie realizowane podlega innej klasyfikacji niż
założono w budżecie. 3. Różne rozliczenia plan wydatków został zwiększony o kwotę 70
000,00 zł , jest to związane z zapłatą podatku VAT z otrzymanej dotacji na kolektory
słoneczne która wpłynęła na konto w grudniu 2018 roku. 4. Oświata i wychowanie : a) plan
został zwiększony o kwotę 32 549,00 zł jest to dotacja dla Stowarzyszenia PRO-Sudowia
która to prowadzi przedszkole w Jeleniewie.
b) Pozostała działalność plan został zwiększony o kwotę 56 289,56 zł, w skład tej kwoty
wchodzą środki w wysokości 30 753,56 zł która to została zwrócona do budżetu gminy na
koniec roku budżetowego i druga transza dotacji z Ministerstwa w wysokości 25 536,00 zł.
5. Ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 22 856,00 zł są to środki które nie
zostały wykorzystane w roku 2018. 6. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan
zostaje zwiększony: a) o kwotę 99 230,00 zł w tym: są środki z tytułu zwiększonej opłaty
na wywóz śmieci w wysokości 65 493,00 zł i środki w wysokości 33 737,00 zł jako
rozliczone i niewykorzystane w latach poprzednich. b) Oświetlenie dróg gminnych plan
zostaje o 10 000,00 zł 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje
zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki.
W celu zabezpieczenia środków na zwiększenie planu, zostały zmniejszone wydatki na
kwotę 281 430,79 zł i dodatkowe dochody w wysokości 126 029,00 zł. Zmniejszenia
powstały w działach:
1. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje
zmniejszony o kwotę 753,56 zł na paragrafie zakup usług pozostałych,
2. Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 142,00 zł na paragrafie różne opłaty i
składki,
3. działalność usługowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł na paragrafie zakup
usług pozostałych,
4. W dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 66 000,00 zł, są to
cięcia na paragrafach, które pod koniec roku będą musiały wrócić z powrotem.
5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zmniejszony
o kwotę 60 000,00 zł. Są to zmniejszenia na zakupach materiałów i na składkach na
ubezpieczenie samochodów strażackich oraz na paragrafie dotacji celowych z budżetu na
finansowanie inwestycji, plan zostaje zmniejszony o 50 000,00 zł, jest to dotacja na
samochód strażacki w chwili otrzymania potwierdzenia, iż otrzymamy dotację na zakup
samochodu strażackiego środki te będą musiały wrócić na ten paragraf.
6. Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 70 000,00 zł,
zmniejszenie to zostało spowodowane brakiem dotacji na stypendia dla uczniów, pozostały
tylko środki własne gminy.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00
zł w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 5 000,00 zł na zakupach usług
remontowych.
Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 16 233 626,66 zł.
W związku z wprowadzonymi zmianami uległy zmianie załączniki:
1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „z
Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.
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2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii”, z Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.
3. Załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, z Uchwały Nr
III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.
4. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie” z Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na
rok 2019.;
2) zmiany uchwały Nr XV/89/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – projekt uchwały określa
zmianę § 5 ust. 3 w następującym brzmieniu: „3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
trwa przez taki okres jak kadencja Rady Gminy Jeleniewo”;
3) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok – projekt uchwały określa
plan pracy rady na 2019 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
4) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok – projekt uchwały
określa plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok zgodnie z
określonymi załącznikami do niniejszej uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Ad. 2. Sprawy bieżące.
Rozpatrzenie podania Pana KCh. W sprawie oddalenia w całości wydania decyzji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Komisje Rady Gminy Jeleniewo po zapoznaniu się ze sprawą i z uwagi na przekazanie wniosku
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach uznały, że dalsze postępowanie w
tej sprawie będzie prowadzone przez Urząd Gminy Jeleniewo po zajęciu stanowiska przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach.
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
Sp.MW.
dn.14.01.2019 r.

3

