PROTOKÓŁ NR 42.2021
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 września 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,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Sidzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena
Sobieszczańska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Iwanowska,
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko,
Sołtys sołectwa Jeleniewo Waldemar Sokołowski, 3 mieszkańców miejscowości Jeleniewo,
Samodzielny Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią 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 Tomasza Stankiewicza, zgłoszonego przez
radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Joannę Borowską.
Przewodniczący Komisji Tomasz Stankiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie „Informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o
wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku”.
2. Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1. Przyjęcie „Informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o
wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku”.
Skarbnik Gminy Ewelina Skowina przedstawiła „Informację o wykonaniu budżetu gminy,
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji
przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
I półrocze 2021 roku”. Poinformowała, że uchwała NR RIO.II-00320-102.2021 Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 10.09.2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2021 r. jest pozytywna.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez kierowników
jednostek organizacyjnych gminy „Informację o wykonaniu budżetu gminy, wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz
informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021
roku”.
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Ad. 2. Sprawy bieżące.
Przedstawienie Informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Informację z realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeniesienia drogi w Jeleniewie.
Mieszkańcy wyrażają zgodę na przeniesienie i wykonanie drogi za gospodarstwem o szerokości
5 m.
Samodzielny Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią Joanna Borowska przedstawiła
przybliżone koszty zadania w wysokości do 115 tys.zł.
Przewodniczący Komisji Tomasz Stankiewicz zgłosił o przegłosowanie wniosku w
sprawie przeniesienia i wykonania drogi o szerokości min. 6,5 z poszerzeniami na łukach oraz
zamiany gruntów gmina-właściciele gruntów odbyła się bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze
stron i pokrycie kosztów notarialnych przez właściciela gruntów (głosowanie 8 głosów za, 1
głos wstrzymujący, przeciw nie było).
Sprawa wynajmu nieruchomości po byłej szkole w Gulbieniszkach.
Samodzielny Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią Joanna Borowska poinformowała
Komisję Rady Gminy, że nie można wynająć budynku dla Fundacji „Pro Sudovia” w
Suwałkach, ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.
Komisje Rady Gminy Jeleniewo podziękowały za współpracę dla Pani Agnieszki Iwanowskiej
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, w związku ze złożonym
wypowiedzeniem.
Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie ogólnopolskiej loterii zawartej we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.
Komisje Rady Gminy Jeleniewo nie widzą potrzeby przeprowadzania ogólnopolskiej
loterii.
Przedstawienie projektu Regulaminu nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz
działalność sportową.
Komisje Rady Gminy Jeleniewo ustaliły, że decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się
z powyższym Regulaminem.
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. 28.09.2021 r.
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