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PROTOKÓŁ NR 3.2018 

z posiedzenia  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 28 grudnia 2018 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, 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa Matusiewicz, Sekretarz 

Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną 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 III sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał: 

1) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - określenie 

bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo własności tych 

gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia  

20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026 - 

projekt uchwały określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021; 

3) zmian w budżecie gminy na 2018 rok: 

budżet po zmianach będzie przedstawiał się następująco: 

1) Plan dochodów ogółem 18 641 013,58  zł z tego: 

- bieżące w wysokości 15 096 484,52 zł, 

- majątkowe w wysokości 3 544 529,06 zł, 

2) Plan wydatków ogółem 19 573 545,14 zł z tego: 
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- bieżące w wysokości 13 693 728,23 zł, 

- majątkowe w wysokości 5 879 816,91 zł; 

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 - projekt Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest częścią strategii integracji 

i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem określającym zakres i formę 

realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych i wspierania przedsięwzięć mających na celu 

przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu oraz 

narkomanii. Program na 2019 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w latach 

ubiegłych. 

Radny Ryszard Andruszkiewicz – jaka jest kwota funduszu z tytułu wydawanych 

koncesji? 

Kierownik USC Anna Moniuszko – rocznie kwota funduszu wynosi ok. 40 tys.zł. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – zostały rozliczone projekty na 

kolektory i termomodernizację szkoły oraz została podpisana umowa na 

dofinansowanie budowy boiska gminnego w Jeleniewie. Do końca roku mają być 

zwrócone środki za rozliczone inwestycje. Pozostała na 2019 r. do zwrotu kwota ok. 

465 tys.zł. podatku od wiatraków, która będzie pomniejszana w miesięcznych ratach 

podatku od nieruchomości. W 2018 r. gmina dokonała zwrotu podatku od wiatraków na 

kwotę ok. 600 tys.zł., co spowodowało zmniejszenie wpływu środków do budżetu.   

Radny Dariusz Szmajda – jaka kwota będzie zwrócona za kolektory. 

Skarbnik Danuta Harasz – za kolektory zostanie zwrócona kwota ok. 600 tys.zł. 

Radny Tomasz Stankiewicz – czego dotyczy zwiększenie wydatków na kwotę 85 tys.zł. 

w dziale oświata i wychowanie. 

Skarbnik Danuta Harasz – kwota dotyczy zwiększenia wydatków bieżących.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

  

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1. Andruszkiewicz Ryszard –  Przewodniczący Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Borowski Karol –       ………………… 

3. Waszkiewicz Marzena –       …………………  

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 
Sp.MW. 

dn. 28.12.2018 r. 


