PROTOKÓŁ NR 24.2020
z posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Gminna 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: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki,
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Iwanowska, Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko, Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Radosław Modzelewski,
Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Ewelina
Skowina i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją ds. SpołecznoGospodarczych i Inwestycji i Komisją Rewizyjną 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. 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 2020 roku”.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVI 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.
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 2020
roku”.
Skarbnik Gminy Danuta Harasz 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 2020 roku”. Poinformowała, że jeszcze nie mamy opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i powyższa Informacja zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady
Gminy Jeleniewo.
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Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian
Aneszko przedstawił informację o wykonaniu budżetu zakładu za I półrocze 2020 r. Plan został
wykonany w wysokości 75%, na co miały wpływ wypłacone odprawy. Bieżące
funkcjonowanie zakładu wprowadzi duże oszczędności w zakresie ilości odprowadzania
ścieków, faktycznej ilości poboru wody. Montaż paneli fotowoltaicznych na hydroforniach
pozwoli na zmniejszenie poboru energii. Zakład nie otrzymał odpowiedzi z Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zmiany stawek wody i ścieków.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawioną „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 2020 roku”.
Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVI sesji Rady Gminy Jeleniewo:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029:
Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 80 656,00 zł. Dochody bieżące
zostały zwiększone o kwotę 266 169,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące w wysokości 80 656,00 zł, pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o
kwotę
181 472,00 zł. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 185 513,00 zł, w tym z tytułu
dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje został zmniejszony o kwotę 185 513,00 zł.
Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 80 656,00 zł. Wydatki bieżące
zostały zwiększone o kwotę 223 676,00 zł, w tym na wynagrodzenie zostały zwiększone o
kwotę
70 417,00 zł.
Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 143 020,00 zł. Wydatki o charakterze
dotacyjnym zostały zmniejszone o 100309,00 zł.3.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę
42493,00 zł.4.
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 55 753,00 zł5.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 32 515,00 zł.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 341 364,90 zł.
Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 17101 869,26 zł.
Pozostałe pozycje w bilansie nie zostały zmienione.
2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok:
Plan dochodów został zwiększony o kwotę 241 113,00 zł i zmniejszony o kwotę 185 513,00
zł. Zostały zwiększone dochody własne. Największe zwiększenie nastąpiło w podatku od
nieruchomości od osób prawnych, gdzie plan został zwiększony o kwotę 181472,00 zł, w
związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego , który orzekł że przepisy odnoszące się do
elektrowni wiatrowych, wprowadzone z mocą wsteczną są niekonstytucyjne i fermy wiatrowe
mają zwrócić nam podatek, który my im zwróciliśmy, w związku z tym my będziemy ubiegać
się zwrot w tym roku a pozostałą część w przyszłym roku. Fermy wiatrowe mają na to
18 miesięcy od dnia ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Fermy wiatrowe muszą nam
zwrócić 940 634,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na instalacje fotowoltaiczne
została zmniejszona dotacja o kwotę 185513,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości
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55600,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie foli rolniczych od rolników, kwota ta została już
zabezpieczona po stronie wydatków, kwota ta została przeznaczona na inne wydatki. Plan
dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16341 364,90 zł.
Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 342406,00 zł i zwiększone o kwotę 398 006,00 zł.
Zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu. W związku z niższą wartością po przetargu
budowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia–Suchodoły plan zostaje zmniejszony o kwotę
116 309,00 zł. W związku z ukończeniem budowy drogi gminnej nr 101780B we wsi
Malesowizna plan zostaje zmniejszony o kwotę 10 196,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem
przetargu na zadaniu budowa instalacji fotowoltaicznych zostały zastosowane przesunięcia w
ramach paragrafu poprzez zwiększenie paragrafu ze środków własnych o kwotę 152 998,00 zł
i zmniejszone zostały środki UE o kwotę 185 513,00 zł. Zaoszczędzone środki zostały
zwrócone na pozostałe paragrafy z których to były zabrane środki na zadania inwestycyjne w
poprzednich uchwałach. Zostały zabezpieczone środki na odśnieżanie dróg w roku 2020 na
kwotę 50 483,00 zł. Został zwiększony plan na wynagrodzeniu (w związku z nagrodami
jubileuszowymi i wypłatami odpraw emerytalnych) i zakupach usług pozostałych, gdzie
występuje brak środków finansowych. Zostało zastosowane przesunięcie w ramach funduszu
sołeckiego wsi Leszczewo na kwotę 156,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID-19
powstały oszczędności w dowożeniu uczniów do szkół, gdzie został zmniejszony plan o kwotę
24 883,00 zł. W związku z analizą budżetu wystąpił brak środków z tytułu opłat za wywóz
odpadów komunalnych plan tu został zwiększony o kwotę 61 658,00 zł. Została wprowadzona
dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie na zadanie inwestycyjne–zakup pompy głębinowej w
Szurpiłach.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 17 101 869,26 zł. W
związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:
1.Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020 z Uchwały
Nr XV.88..2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maj2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.
2.Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku2020 z Uchwały Nr XV.88.2020 Rady
Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
3.Załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XV.88.2020 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29maj2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
3) zmiany uchwały nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty:
wprowadzone zmiany do powyższej uchwały obejmują:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w
art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1
ust. 1 w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34,00 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli właściciel nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
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kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób
selektywny w zależności od pojemnika o określonej pojemności w wysokości:
1)120 l –6,30zł;
2)240 l –12,60 zł;
3)1100 l –58,20 zł;
4)7 m3 –370,40zł.2.
Ustala się miesięczną podwyższoną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w
sposób selektywny w zależności od pojemnika o określonej pojemności w wysokości:
1)120 l –25,20 zł;
2)240 l –50,40 zł;
3)1100 l –232,40 zł;
4)7 m3 –1481,60 zł.”
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 159,00 zł.
2. Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 318,00 zł
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1.
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w
§ 2.”;
§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez
mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w § 1 i § 2.”.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję, że zgodnie z
ponoszonymi wydatkami za I półrocze br. obowiązujące stawki opłat za odpady komunalne nie
pokrywają tych kosztów. Zmienione stawki opłat za odpady komunalne pozwolą na częściowe
pokrycie tych wydatków.
4) zmiany uchwały nr XI.59.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
wprowadzone zmiany do powyższej uchwały obejmują:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeleniewo, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”;
5) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewo na rok szkolny
2020/2021
Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rada Gminy
Jeleniewo określa średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Jeleniewo na rok szkolny
2020/2021, które od 1 września 2020 r. będą wynosiły:
1) 4,39 zł za litr benzyny;
2) 4,29 zł za litr oleju napędowego;
3) 1,90 zł za l litr gazu LPG.”;
6) odwołania Skarbnika Gminy Jeleniewo – Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz
poinformował Komisje Rady Gminy Jeleniewo o złożeniu przez Skarbnika Gminy
Danutę Harasz wniosku o przejście na emeryturę;
7) powołania Skarbnika Gminy Jeleniewo – Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz
zaproponował na stanowisko Skarbnika Gminy Panią Ewelinę Skowinę, która zostanie
powołana z dniem 29 sierpnia 2020 r.,
Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
Ewelina Skowina poinformowała Radę Gminy Jeleniewo, iż z Gminą Jeleniewo zawodowo jest
związana od 10 lat. Podziękowała za docenienie i zauważenie jej pracy. Uważa, że zdobyte
doświadczenie pomoże sprostać tym zadaniom i powierzonej funkcji.
Komisja Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty
uchwał.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Rozpatrzenie podania rodziców dzieci oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że Komisja na wspólnym
posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt arkusza organizacyjny szkoły na rok szkolny
2020/2021, który pozytywnie został zaopiniowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Radę
Pedagogiczną Szkoły i związki zawodowe, w którym został ujęty 1 oddział przedszkolny.
Dyrektor Szkoły Pani Bożena Sobieszczańska zapewniła zorganizowanie oddziału
przedszkolnego z największą troską i obowiązującą podstawą programową wychowania
przedszkolnego.
Komisja Rady Gminy Jeleniewo uważa, że z powodu braku dodatkowych środków w
budżecie gminy i szkoły nie ma możliwości utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zaprosił do wzięcia udziału w
uroczystościach „100 rocznicy Bitwy Warszawskiej” i „Mszy Świętej dziękczynnej
dożynkowej”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy Jeleniewo.
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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. 10.08.2020 r.
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