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PROTOKÓŁ NR 41.2021 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 30 sierpnia 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, Fundacja „Pro Sudovia” w Suwałkach-

Anna Kolenkiewicz, 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 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. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXVII 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. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXVII sesji Rady Gminy Jeleniewo: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 –2029: 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych 19 078 514,21 zł, 

- plan wydatków budżetowych 19 179 545,41 zł. 

W wyniku wprowadzonych zmian: 

1. Zmniejszyły się  dochody ogółem o 133 125,68 zł. Na zmniejszenie złożyły się:  

- spadek dochodów bieżących o 120 304,28 zł, w tym: 

      - wzrost dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 1 120 zł (w rozdziale 80101 w związku                                           

z przyznaniem gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów), 

- spadek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 121 424,28 zł 

(w wyniku decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na kwotę 

148 424,38 zł oraz zwiększenia dotacji na łączna kwotę 10 268,93 zł, przyznaniu przez 

WFOŚiGW w Białymstoku dotacji w kwocie 16 731,17 zł na dofinansowanie zadania pn. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo), 

- spadek dochodów majątkowych o 12 821,40 zł (w związku z otrzymaniem decyzji w sprawie 

zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 

roku (rozdział 75814), 

2. Zmniejszyły się wydatki ogółem o 47 435,90 zł. Na zmniejszenie złożyły się: 

- spadek wydatków bieżących o 72 435,90 zł, w tym: 
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- zmniejszenie o łączną kwotę 136 700 zł – w wyniku decyzji Wojewody Podlaskiego na 

wartość 128 000 zł oraz skorygowania planów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w oparciu 

o dokonane wydatki i planowane wydatkowanie do końca 2021 roku na kwotę 8 700 zł, 

- zwiększenia ogółem 64 264,10 zł - w wyniku decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie 

zwiększenia dotacji na kwotę 10 268,93 zł, przyznania przez WFOŚiGW w Białymstoku 

dotacji w kwocie 16 731,17 zł na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo, zwiększenia dotacji podmiotowej dla 

samorządowej instytucji kultury o 36 144 zł oraz przyznania gminie środków z rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 

1 120 zł. 

- wzrost wydatków majątkowych o 25 000 zł. Kwota wynika z wprowadzenia dodatkowego 

zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację 

przepompowni ścieków w Gminie Jeleniewo (rozdział 01010). Zadanie wprowadzone zostało 

do załącznika wydatków  majątkowych. 

 

W wyniku zmian nastąpił wzrost deficytu do kwoty 101 031,20 zł, który zostanie pokryty 

przychodami w wysokości 101 031,20 zł pochodzącymi: 

-  z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 

wysokości 33 519,48 zł, 

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 67 511,72 zł. 

W zakresie przychodów włączonych do budżetu nastąpił wzrost z 467 327,64 zł do 553 017,42 

zł i w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

Wieloletnia prognoza finansowa została również zaktualizowana (zgodnie ze  

sprawozdaniami Rb) w odniesieniu do danych historycznych lat 2018, 2019, 2020 w zakresie 

planów i wykonania; 

 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok: 

 Uchwała wprowadza następujące zmiany: 

1. w zakresie dochodów i wydatków - zwiększa plan o: 

- 16 731,17 zł – w związku z przyznaniem gminie, przez WFOŚiGW w Białymstoku, środków 

na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest                   z terenu 

Gminy Jeleniewo” (rozdz. 90095), 

2. w zakresie dochodów – zmniejsza plan o: 

- 33 245,78 zł – skorygowanie planu dochodów w związku z otrzymaniem decyzji               w 

sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego                w 2020 

roku (rozdz. 75814). 

3. w zakresie dochodów, poza zwiększeniami i zmniejszeniami wykazanymi w punktach 1 i 2, 

dokonuje się zmian polegających na: 

-    skorygowaniu planów w rozdziałach 75615, 75616, 

-    przeniesieniu dochodów, dotyczących środków otrzymanych z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu 

zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, 

w rozdziale 85195 - z własnych na zlecone, 

4. w zakresie wydatków - zwiększa plan o: 

- 1 120 zł – w rozdziale 80101 w związku z przyznaniem gminie środków z rezerwy 

  części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających dla  

  uczniów. Przyznana kwota została uwzględniona w dochodach Zarządzeniem Wójta 
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  Gminy Jeleniewo nr 235A.2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w rozdziale 75801,  

  paragrafie 2920, 

  - 25 000 zł – w rozdziale 01010 w związku z wprowadzeniem do wydatków 

  majątkowych zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację 

 przepompowni ścieków w Gminie Jeleniewo, 

 - 36 144 zł – w rozdziale 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

 instytucji kultury - w związku ze złożonymi wnioskami Gminnej Biblioteki Publicznej  

 w Jeleniewie o zwiększenie dotacji, 

5. w zakresie wydatków, poza zwiększeniami wykazanymi w punktach 1 i 4, dokonuje 

 się zmian polegających na: 

- przeniesieniu planu wydatków w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami 85219, 85228, 

  85502 – zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

  w Jeleniewie, 

- przeniesieniu wydatków, dotyczących środków otrzymanych z Funduszu 

  Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu 

  zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, 

  w rozdziale 85195 - z własnych na zlecone, 

- skorygowaniu planów poprzez ich zmniejszenie bądź przeniesienie pomiędzy rozdziałami i 

paragrafami w oparciu o dokonane wydatki i planowane wydatkowanie do końca 2021 roku 

(rozdziały 71004, 75011, 75023, 75412, 80113). 

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników: 

- wydatków majątkowych realizowanych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do   

   uchwały, 

- planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r., zgodnie z załącznikiem 

  nr 5 do uchwały, 

Uchwała wprowadza do budżetu przychody w kwocie 85 689,78 zł. Łączna kwota przychodów 

po zmianach wynosi 553 017,42 zł, rozchodów: 451 986,22 zł, zgodnie             z załącznikiem 

nr 4 do uchwały. 

 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych 19 078 514,21 zł, 

- plan wydatków budżetowych 19 179 545,41 zł. 

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 101 031,20 zł. 

 

Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi 

w 2021 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o 

finansach publicznych; 

 

3) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewo na rok szkolny 2021/2022 – 

projekt średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewo na rok szkolny 2021/2022 

przedstawia się w następującej wysokości:  

- 5,77 zł za litr benzyny,  

- 5,46 zł za litr oleju napędowego,  

- 2,80 zł za l litr gazu LPG; 

4) oddania części nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata – wyrażenie zgody na 

oddanie w użyczenie dla Powiatu Suwalskiego na okres do 10 lat części nieruchomości 

niezabudowanej o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Szurpiły, 

gm. Jeleniewo, oznaczonej numerem geodezyjnym 253/2 z ogólnej powierzchni działki 

0,0357 ha z przeznaczeniem na zamontowanie elementów infrastruktury tj. zewnętrznej 
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lunety widokowej do obserwacji okolic Zamkowej Góry i tablicy transparentnej 3D z 

widokiem szurpilskiego zespołu archeologicznego; 

5) zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Jeleniewo – zatwierdzenie projektu Regulaminu, który musi być dostosowany do 

obowiązujących przepisów, oraz przekazanie projektu Regulaminu do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowemu 

Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Białymstoku. 
 

Komisje Rady Gminy nie wniosły uwag i pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty 

uchwał. 

 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 

 Rozpatrzenie wniosku Fundacji „Pro Sudovia” w Suwałkach w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości po byłej szkole w Gulbieniszkach na potrzeby prowadzenia 

żłobka dla dzieci z gm. Jeleniewo wraz z zapleczem kuchennym. 

Samodzielny Referent Urzędu Gminy Jeleniewo Joanna Borowska – wydzierżawienie 

nieruchomości musi być poprzedzone ogłoszeniem, zaś wydzierżawienie nieruchomości na 

okres powyżej 3 lat wyrażeniem zgody przez Radę Gminy Jeleniewo na podstawie podjętej 

uchwały.  

Fundacja „Pro Sudovia” w Suwałkach Anna Kolenkiewicz poinformowała o przekazaniu do 

dnia 15.09.2021 r. wydzierżawionej nieruchomości w Bachanowie w stanie niepogorszonym, 

z uwagi na COVID-19 oraz brak podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego. 

 

 Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały wydzierżawienie nieruchomości w 

Gulbieniszkach dla Fundacji „Pro Sudovia” w Suwałkach na potrzeby edukacji i opieki nad 

dziećmi. 

 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisje Rady Gminy o 

następujących zadaniach: 

- został zakończony remont autobusu szkolnego Autosan, którego koszt wyniósł 15 tys.zł. 

Samochody gminne są coraz starsze i wymagają kapitalnych remontów, 

- planowane jest dostosowanie stron internetowych Gminy Jeleniewo i Biuletynu Informacji 

Publicznej w zakresie obowiązujących przepisów oraz potrzeb zamieszczania informacji 

publicznych. 

 

 Komisje Rady Gminy Jeleniewo nie wniosły uwag do realizacji wymienionych zadań. 

   

 Przedstawienie podania w sprawie dojścia we wsi Szurpiły do jeziora Szurpiły. 

 

 Komisje Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie zaopiniowały udzieloną przez Wójta 

Gminy Jeleniewo odpowiedź ww. sprawie.  

 

 Przedstawienie podania w sprawie przeniesienia drogi gminnej w Jeleniewie, która 

przebiega przez gospodarstwo.   

 

 Komisje Rady Gminy Jeleniewo ustaliły dokonanie wizji lokalnej w sprawie 

przeniesienia drogi gminnej w Jeleniewie. 
   

http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/nieruchomosci
http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/nieruchomosci
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 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. 30.08.2021 r. 


