PROTOKÓŁ NR 9.2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 6 czerwca 2019 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.
W posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania
uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Jeleniewie Radosław Modzelewski, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz,
Skarbnik Danuta Harasz, Joanna Borowska – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.
Komisją Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu z Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych
i Inwestycji, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie poparła wybór na
Przewodniczącego wspólnych Komisji Radnego Ryszarda Mysiukiewicza zgłoszonego przez
radnego Miroslawa Aneszko oraz przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Komisja
jednogłośnie poparła wybór na protokolanta posiedzenia Joannę Borowską.
Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1) Opiniowanie sprawozdań:
1) zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok;
2) z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy Jeleniewo;
3) z realizacji współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2018 rok.
2) Opiniowanie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Gminy Jeleniewo.
3) Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1. Opiniowanie sprawozdań:
1) zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok - Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz przedstawił główne punkty Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2018
rok takie jak: demografia, finanse gminy, inwestycje gminne i inne zadania remontowe
zrealizowane w sołectwach, działalność gospodarczą, warunki życia mieszkańców
(infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),
zagospodarowanie przestrzenne, oświata. Dodał, że raport jest obszerny, zawiera konkretne
informacje i opiera się na danych z poszczególnych jednostek organizacyjnych;
2) z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Jeleniewo - Skarbnik gminy Danuta Harasz poinformowała, że przy bardzo dużych wydatkach
w roku 2018 budżet gminy zamknął się bardzo dobrze, dochody wykonano w ponad 92% planu,
wydatki w 95%;
Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek Gminy Jeleniewo przedstawili:
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- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie,
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.
Wójt Gminy Kazimierz Urynowicz - trudno jest przewidzieć czy w najbliższych latach będą
środki z dotacji unijnych na nowe inwestycje;
3) z realizacji współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
2018 rok.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska zaprasiła
wszystkich obecnych na posiedzeniu wraz z rodzinami na Święto Rodziny 16.06.2019 roku
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie.
Ad. 2. Projekty uchwał w sprawie:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania – po przeprowadzeniu debaty nad
raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok Komisje Rady Gminy Jeleniewo nie
wniosły żadnych uwag;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok – Komisje Rady
Gminy Jeleniewo nie wniosły żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania
finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Jeleniewo za 2018 rok;
3) absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie gminy
Jeleniewo, sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2018 rok, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku i opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeleniewo,
Komisje Rady wnioskują o udzielenie Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019–2031:
w Wieloletniej Prognozie Finansowej od Uchwały z dnia 29 marca 2019 roku dochody
zwiększyły się o kwotę 491 978,86 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 440 235,72
zł, podatki i opłaty zostały zwiększone o kwotę 9 219,00 zł a z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące plan został zwiększony o kwotę 427 127,00 zł. Dochody
majątkowe zwiększyły się o kwotę 51 743,14 zł w tym z dotacji 41 743,14 zł. Wydatki
zostały zwiększone o kwotę 491 978,86 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 461 228,86 zł
i wydatki majątkowe o kwotę 30 750,00 zł. Różnica między wydatkami bieżącymi a
dochodami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 20 993,14 zł. Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 48 226,80 zł. Wydatki
związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się
o kwotę 37 640,62 zł. Nowe wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 30 750,00 zł.
Pozycja 12.4 wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o kwotę
30 250,00 zł. Poz. 12.5 do poz. 12.6.1 została poprawiona w związku błędnym wpisem
kwot. Pozycje te zwiększyły się o kwotę 528 846,33 zł. W pozycji od 12.4 do 12.6.1 uległo
rozbiciu zadanie budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie
terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną , zostało rozbite na dwa zadania w
celu bardziej sprecyzowanego dofinansowania i jego rozliczenia, gdyż zadanie to jest
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finansowane dwoma źródłami tj. UE i Ministra Sportu. Rozbicie na dwa zadania ułatwi
rozliczenie otrzymanych środków .
W roku 2021 uległa zmianie pozycja 14.1 gdzie zmniejszyła się o kwotę 600 zł w związku
wpisaniem błędnej kwoty. Wpisano 204 745,20 a winn0 być 204 145,20 zł. W roku 2022
plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 228 158,98 zł;
5) zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
1. plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 78 284,86zł i zmniejszony o
kwotę 40 437,24zł. Zmiany zostały wprowadzone w działach:
2. transport i łączność z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9000zl,
3. gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym na kwotę 10 000,00zł,
4. dochody od osób prawnych i osób fizycznych – plan został zwiększony o kwotę
239,00zł,
5. różne rozliczenia w związku z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków
funduszu sołeckiego plan zostaje zmniejszony na dotacjach bieżących na kwotę
27 134,24zł, a zwiększony na dotacji zadań inwestycyjnych o kwotę 41 743,14zł,
6. w dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału
na kwotę 13 303,00zł,
7. w dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 2 334,72zł w związku ze
zwrotami zasiłków z lat ubiegłych,
8. w dziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 1 535,00zł, zwiększenie także jest
związane ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych i o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem
na Kartę Dużej rodziny;
6) zmiany uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania diet radnym – w § 4 uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu
„W przypadku wykonywania przez tą samą osobę funkcji radnego i sołtysa, osoba ta
uprawniona jest do pobierania jedynie diety przysługującej radnemu”;
Radny Karol Borowski - czy w związku z tym nie przysługuje sołtysowi będącemu
jednocześnie radnym rekompensata za wykonywanie obowiązków sołtysa, takich jak
zwoływanie zebrań sołeckich czy informowanie mieszkańców o sprawach ważnych
(poprzez rozwożenie „kartek”) itp.
Wójt Gminy Kazimierz Urynowicz - opinia Radcy Prawnego jest jednoznaczna i stanowi,
że radnemu będącemu jednocześnie sołtysem nie przysługują dwie diety za udział w
jednym posiedzeniu;
7) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych – Komisje Rady
zaproponowały osoby Agnieszkę Jasielon, Marię Waszkiewicz i Lucynę Waszkiewicz do
zespołu opiniującego kandydatów na ławników, które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w
pracach Zespołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący rady Gminy Jan Bielecki oznajmił, że od najbliższej sesji Rady Gminy
zmieni się sposób głosowania przez Radnych. Podpisy Radnych będą w tabeli zbiorczej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt głosowania.
Komisja dostała odpowiedź na wniosek Radnej Joanny Bagińskiej zgłoszony na
poprzednim posiedzeniu Komisji w związku z wykonaniem przejścia dla pieszych na drodze
wojewódzkiej przy sklepie Lewiatan na ul. Suwalskiej w Jeleniewie. Urząd Marszałkowski
uznał, że lokalizacja przejścia w tym rejonie jest nieadekwatna.
3

Komisja zwróciła uwagę, że zimą, gdy pobocze jest nieodśnieżone jest duży problem z
dostaniem się od sklepu do odśnieżonego chodnika.
W związku ze zmianą prezesa PKS, Wójt Gminy Jeleniewo wraz z Wójtem Gminy
Wiżajny i Wójtem Gminy Rutka Tartak złożyli pismo o przywrócenie od lipca połączenia
autobusowego na trasie Wiżajny-Suwałki przez Jeleniewo i Rutkę Tartak.
Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w imprezie plenerowej „Noc
Świętojańska w Turtulu”, której jednym z współorganizatorów jest Gmina Jeleniewo.
Uniwersytecki szpital kliniczny w Białymstoku zwraca się z prośbą o partycypację
Urzędu Gminy Jeleniewo w finansowaniu zakupu dwóch aparatów do krążenia
pozaustrojowego.
Komisja uważa, że w budżecie Gminy Jeleniewo nie ma zapisanych środków na ten
cel.
Poseł na sejm Jarosław Zieliński zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa
Podlaskiego z poparciem dla pracowników Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Suwałkach, aby jednostka nie została zlikwidowana.
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
Sp.JB.
dn.06.06.2019 r.
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