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PROTOKÓŁ NR 11.2019 
z posiedzenia  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 2 września 2019 r. 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, pok. nr 12. 
 

 W posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, 

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 

Jeleniewie Krzysztof Sawicki, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Sekretarz Gminy Maria 

Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją ds. Społeczno-

Gospodarczych i Inwestycji i Komisją Rewizyjną jednogłośnie poparła wybór na 

Przewodniczącego wspólnych Komisji Radnego Ryszarda Mysiukiewicza zgłoszonego przez 

Radnego Mirosława Anszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz. 
 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jeleniewie w sprawie wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej. 

2. Przedstawienie informacji w zakresie dowożenia uczniów do szkół  

i mieszkańców. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 1. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jeleniewie w sprawie wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej. 

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 

Jeleniewie Krzysztof Sawicki – sprawa wykonania ogrodzenia nie jest tak ważna jak wykonanie 

remontu sali gimnastycznej, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena 

Sobieszczańska – zgodnie z przepisami teren szkoły powinien być ogrodzony oraz z uwagi na 

fakt, że część zadań w tym zakresie została już wykonana i wykonanie tego zadania w całości 

zabezpieczy budynek i urządzenia przyszkolne. Szkoła nie chce na ten cel posiada fundusze w 

budżecie, lecz nie na zadaniach inwestycyjnych. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – popieram wniosek Przewodniczącego Rady 

Rodziców Pana Krzysztofa Sawickiego i remont sali gimnastycznej należy rozpocząć w tym 

roku.   

 

Głosowanie w sprawie przeznaczenia funduszy na wykonanie ogrodzenia: za - 0 głosów, 

przeciw głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu – 3 radnych. 
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Ad. 2. Przedstawienie informacji w zakresie dowożenia uczniów do szkół  

i mieszkańców gminy. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – poinformował, że przy zwiększonym zakupie 

biletów miesięcznych zostanie uruchomiona linia autobusowa na trasie przez Hultajewo, 

Ignatówka, Sumowo. Na spotkaniu zorganizowanym przez Panią Renatę Bartoszewicz sołtysa 

wsi Hultajewo uczestnicy tego spotkania zostali poinformowani, że w przypadku zakupu 

biletów miesięcznych przez młodzież dojeżdżającą do szkół średnich gmina będzie musiała 

dopłacić kwotę 85,00 zł za każdy dzień. W przypadku objęcia dowożeniem uczniów szkoły 

podstawowej w Jeleniewie, PKS NOVA w Białymstoku uruchomi nową linię na tej trasie bez 

dopłaty ze środków gminy. Rodzice uczniów szkoły podstawowej w Jeleniewie uczestniczący 

w spotkaniu wyrazili zgodę  na zakup biletów uczniom dojeżdżającym do szkoły w Jeleniewie. 

 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 
 

Przedstawienie projektów uchwał pod obrady VIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały zwiększone o kwotę 37 496,74 zł i są 

to dochody bieżące. W ramach dochodów bieżących podatki i opłaty zostały zmniejszone o 

kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych a zostały zwiększone 

dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje i środki na cele bieżące 

zwiększyły się o kwotę 14 796,74 zł.  

Wydatki zwiększyły się o kwotę 37 496,74 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 

54 908,28 zł i wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę  się o kwotę 17 411,54 zł.  

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła  się o kwotę 17 

411,54 zł.  

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyła się o kwotę 94 

392,92 zł zostało to spowodowane z planowanym odejściem pracownika na emeryturę i 

zmniejszeniem się procentowego udziału na utrzymanie zadań zleconych oraz naliczenie 

dwóch nagród jubileuszowych.  

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

zwiększyły się o kwotę 8 062,00 zł.  

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 1 850,00 zł w związku z 

otrzymaną fakturą z Urzędu Dozoru Technicznego za pomiary urządzeń przy modernizacji 

kanalizacji a nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły  się o kwotę 14 261,54 zł oraz wydatki 

w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 5 000,00 zł  

Zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na zadaniu budowa boiska piłkarskiego 

w skutek czego wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększały się o kwotę 19 678,88 zł 

w tym finansowane środkami  określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 

11 070,85 zł a wydatki na wkład własny krajowy w związku z umową na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększyły się o kwotę 30 749,73 

zł.   

Zwiększenie dochodów w roku 2021 i 2022 nastąpiło w wyniku przeszacowania gruntów, które 

robi Starostwo Powiatowe w wyniku czego wzrośnie podatek od nieruchomości i rolny; 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok: 
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Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 138 496,74 zł i zmniejszony o kwotę 

101 000,00 zł.  Zmiany zostały wprowadzone w działach:  

1. Gospodarka mieszkaniowa, plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł,  

2. Administracja publiczna dochody zostają zwiększone o kwotę 2 000,00 zł,  

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o otrzymaną 

dotację z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego w wysokości 20 000,00 zł,  

4. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 6 726,00 zł w związku z przygotowaniem 

wyborów do Sejmu i Senatu.  

5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmiany zostały naniesione w 

rozdziałach:  

1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan zostaje 

zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych,  

2) W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw, plan zostaje zwiększony o kwotę 1 400,00 zł na paragrafie 

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,  

3) W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan zostaje 

zwiększony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych.  

6. Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 14 700,00 zł w rozdziale 

Przedszkola na paragrafie wpływy z usług na zadaniach własnych i na zadaniach zleconych 

otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości 7 866,74 zł na zapewnienie uczniom do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych,  

7. W rozdziale pomoc społeczna otrzymaliśmy zwiększoną dotację w wysokości 16 804,00 zł 

z przeznaczeniem na „Posiłek w szkole i w domu”.  

8. W dziale Rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 600,00 zł, oraz zostaje 

zwiększony plan na zadaniach zleconych o kwotę 63 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

programu „Dobry start” i został zmniejszony rozdział świadczenia wychowawcze o kwotę  

100 000,00 zł kwota ta została nam zmniejszona bez naszej wiedzy w związku z koniecznością 

uzupełnienia innym gminom planu dotacji przeznaczonych na realizację we wrześniu 2019. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 708 836,51 zł.  

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 303 098,25 zł i zwiększony o kwotę 

340 598,99 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:  

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem 

na opłatę faktury dla Urzędu Dozoru technicznego za badanie urządzeń.  

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje 

zwiększony o kwotę 500,00 zł w związku z planowanymi przeglądami pogwarancyjnymi 

kolektorów słonecznych. Kwota ta została wzięta z działu Turystyka.  

3. Transport i łączność w rozdziale drogi gminne: -  na paragrafie zakup usług remontowych 

zostały naniesione zmiany poprzez zwiększenie planu na funduszu sołeckim wsi Suchodoły na 
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kwotę 4 398,70 zł, Udziejek 5778,00 i Rutka 2 000,00 zł. - na paragrafie wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych plan został zmniejszony o kwotę 2 735,00 zł na zadaniu wykonanie 

dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 101780B we wsi Malesowizna, - na paragrafie 

4430 różne opłaty i składki plan został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł i na paragrafie opłaty 

na rzecz jednostek samorządu terytorialnego plan został zmniejszony o kwotę 800,00 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego wsi Rutka zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 

zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Wieś Rutka zrezygnowała  z organizacji 

dożynek wiejskich w wyniku czego został zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł rozdział 75095, § 

4300. Zmiany też nastąpiły we wsi Udziejek gdzie został zwiększony rozdział 60016, § 4270 o 

kwotę 5 778,00 zł , został zmniejszony rozdział 70005, §4300 o kwotę 5 278,00 zł, został 

zwiększony rozdział 75095, § 4300 o kwotę 1 300,00 zł i został zmniejszony rozdział 90015, § 

4210 o kwotę 1800,00 zł.  We wsi Suchodoły został zwiększony rozdział 60016, § 4270 o kwotę 

4 398,70 zł, zmniejszony rozdział 70005, § 4300 o kwotę 200,00 zł i rozdział 90015, § 4210 o 

kwotę 4 198,70 zł.  

4.   W dziale Gospodarka mieszkaniowa na paragrafie zakup usług pozostałych plan został 

zwiększony o kwotę 4 522,00 zł w tym: został zmniejszony fundusz sołecki wsi Udziejek o 

kwotę 5 278,00 zł, został zmniejszony fundusz sołecki wsi Suchodoły na kwotę 200,00 zł i 

zostały zwiększone środki budżetowe o kwotę 10 000,00 zł. 5. W dziale Działalność usługowa 

plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydane decyzje zabudowy   

6 .W dziale administracja publiczna zmiany zostały naniesione w rozdziałach: - Urzędy 

wojewódzkie plan został zmniejszony o kwotę 11 606,00 zł na wynagrodzeniu na zadaniach 

własnych, - Urzędy gmin plan został zwiększony łącznie  o kwotę 8 062,00 zł w tym na 

wynagrodzeniu osobowym plan zostaje zwiększony o kwotę 37 640,00 zł są to środki na 

wypłatę dwóch nagród jubileuszowych jedna po 40 latach pracy i jedna po 35 latach pracy. Na 

pokrycie tej kwoty zostały zmniejszone paragrafy bieżące w tym rozdziale na kwotę 29 578,00 

zł.  - w rozdziale promocja plan został zmniejszony o kwotę 5 340,00 zł, - w rozdziale pozostałą 

działalność plan został zmniejszony o kwotę 23 500,00 zł.  

7.  W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 6 726,00 zł w związku z przygotowaniem 

wyborów do Sejmu i Senatu.  

8.W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały naniesione zmiany w 

paragrafach: 

- składki na ubezpieczenie społeczne plan został zmniejszony o kwotę 500,00 zł,   

- zakup usług remontowych plan zostaje zwiększony o kwotę 20 450,00 zł na remont 

samochodu strażackiego,  

- zakup usług zdrowotnych plan został zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,  

- zakup usług pozostałych zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł,  

- podróże służbowe krajowe plan zostaje zmniejszony o kwotę 500,00 zł,  

- różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 4 509,00 zł, z przeznaczeniem na 

ubezpieczenie nowego samochodu strażackiego,  

- szkolenia pracowników plan został zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł,  

- dotacja na samochód strażacki została zmniejszona o kwotę 5 000,00 zł.  

9. Dział Różne rozliczenia został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek 

VAT.  
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10. W dziale oświata i wychowanie zmiany zostały naniesione w rozdziałach: - szkoły 

podstawowe: o 1 000,00 zł zostaje zwiększony paragraf zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za lekcje religii innej 

wiary w szkole podstawowej dla Urzędu Miasta w Suwałkach), wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych zostały naniesione zmiany – paragraf 6050 został zmniejszony o kwotę 

19 678,88 zł, paragraf 6057 został zmniejszony o kwotę 11 070,85 zł i przeniesiony do 

paragrafu 6059i paragraf ten łącznie został zwiększony o kwotę 30 749,73 zł. Została 

wprowadzona otrzymana dotacja w wysokości 7 866,74 zł na zapewnienie uczniom do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych,   

- w rozdziale przedszkola została zmniejszona dotacja podmiotowa dla Fundacji „Pro Sudovia 

„na prowadzenie przedszkola a została zwiększona dotacja w rozdziale realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych gdzie jest wymów wyodrębnienia kwoty dotacji. Dotacja ta była 

przekazywana łącznie z dotacją ogólną. Zmniejszenie i zwiększenie to kwota 17 667,36 zł.   

- rozdział dowożenie uczniów do szkół plan  został zmniejszony o kwotę 2 075,00 zł.  

11. W rozdziale pomoc społeczna plan został zwiększony o kwotę otrzymanej dotacji z 

przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole, otrzymana dotacja to 16 804,00 zł.   

12. Rozdział rodzina plan został zwiększony o kwotę 46 000,00 zł na zadaniach własnych a 

zostało to spowodowane w związku ze zmniejszeniem procentowym na koszty utrzymania i 

odejściem pracownika na emeryturę a na zadaniach zleconych plan został zmniejszony o kwotę 

100 000,00 zł kwota ta została nam zmniejszona bez naszej wiedzy w związku z koniecznością 

uzupełnienia innym gminom planu dotacji przeznaczonych na realizację we wrześniu 2019 r.  

13. Rozdział Gospodarka Komunalna w rozdziale gospodarka odpadami zostały zastosowane 

przesunięcia na kwotę 13 000,00 zł, w rozdziale oświetlenie ulic na paragrafie zakup 

materiałów i wyposażenia plan został zmniejszony o kwotę 5 998,70 zł jest to fundusz sołecki  

wsi Suchodoły 4 198,70 i 1 800,00 Udziejek. Została też zwiększona dotacja dla ZGKiM w 

Jeleniewie o kwotę 5 235,00 zł która wynikła z aktualizacji przekazanych ścieków do Suwałk.   

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 17 188 824,97 zł.  

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:  

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z 

Uchwały Nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia  10 czerwca   2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok. 

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 

roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” w sprawie zmian w budżecie gminy 

Jeleniewo na 2019 r.  

3. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.” do Uchwały 

nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Jeleniewo na 2019 rok.  

4. Załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r” do Uchwały 

nr VII.43.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Jeleniewo na 2019 rok; 

3) zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna” – 

zabezpieczenie w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2019 i 2020 środków finansowych 
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na pokrycie wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej 

nr 101780B droga we wsi Malesowizna”, w związku z przyznaniem środków 

finansowych  z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie tego zadania. 

Wysokość wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego wynosi 1 105 026,40 

zł wartości inwestycji. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2 065 585,75 zł, w tym 

na rok 2019 środki własne wynoszą 30 233,53 zł i w roku 2020 1 074 795,88 zł. 

Dofinansowanie stanowi 50% wartości inwestycji i wynosi 1 032 792,88 zł, środki 

własne, które stanowią zabezpieczenie na rok 2020 wynoszą 1 074 792,87 zł wraz z 

inspektorem nadzoru na rok 2020. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Rozpatrzenie petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 

w Lublinie w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo po zapoznaniu się z petycją uznały, że przedstawiona 

publikacja nie zawiera obowiązku wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, 

lecz wskazówki dla przedstawicieli organów władzy publicznej. Ponadto obowiązujące 

przepisy nakładają obowiązek o dbałość w wykonywaniu zadań publicznych oraz o środki 

publiczne. 
 

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 
 

dn. 02.09.2019 r. 


