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PROTOKÓŁ NR 28.2020 
z posiedzenia  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 23 października 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 Ewelina Skowina, 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Monika 

Okrągły, Młodszy Referent Urzędu Gminy Joanna Borowska i Sekretarz 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 Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz. 
 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XIX sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Przedstawienie informacji: 

1) o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020; 

2) z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok. 

3. Sprawy bieżące. 
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XIX sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2020: 

Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w postaci: 

- zwiększenia w rozdziale 80101 o kwotę dotacji 54 782,84 zł – projekt grantowy pn. 

„Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; 

- zmniejszenia w rozdziale 80153 w kwocie 274,96 zł w związku z aktualizacją wniosku 

dotyczącego zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w gminie oraz zgodnie ze stosowną decyzją Kuratorium Oświaty w tej 

sprawie, 

- zwiększenia w rozdziale 85504 w kwocie 3 790 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa – w związku z realizacją rządowego 

programu „Dobry Start”, 

- zwiększenia w rozdziale 01095 w kwocie 328 778,14 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podlaskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
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oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na 

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020r. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w postaci: 

- zwiększenia w rozdziale 80101 o kwotę 54 782,84 zł w związku z realizacją projektu 

grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”; 

- zmniejszenia wydatków, w rozdziale 80153 w kwocie 274,96 zł, dotyczących zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 

- zwiększenia w rozdziale 71004 w kwocie 10 000 zł o wydatki związane z wykonaniem 

analizy zasadności przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów objętych planami wiatrakowymi; 

- zwiększenia wydatków w kwocie 3 790 zł w rozdziale 85504 w związku z realizacją 

programu „Dobry Start”, 

- zwiększenia w rozdziale 01095 w kwocie 328 778,14 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podlaskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na 

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020 r., 

- przeniesienia kwoty 30 000 zł w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych z zadania 

„Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)” na zadanie 

inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem 

Kamenduł” – w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

- przesunięcia środków w rozdziale 85215 w kwocie 1,46 zł w związku z koniecznością 

wyodrębnienia kosztów obsługi zadania zleconego w wysokości 2% kwoty, 

- przeniesienia w rozdziale 85502 kwoty 7 000 zł zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

- pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków w ramach funduszy sołeckich. 

3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na zadania majątkowe do realizacji w 2020 roku: 

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016: Przebudowa chodnika przy ul. 

Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie) – o wartość 30 000 zł – z 50 164 zł na 20 164 zł; 

- zwiększa się o kwotę 30 000 zł plan wydatków na zadaniu pn. Zagospodarowanie miejsca 

wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł – z 306 661 zł do 336 661 zł. 

4. Dokonuje się zmian w tabeli dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2020. 

Zmiana dotyczy dodania w tabeli projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w wysokości 

54 782,84 zł; 

Radna Agnieszka Jasielon – dlaczego kwota 30 tys.zł z przebudowy chodnika w Jeleniewie 

została przekazana na inwestycje? 

Skarbnik Ewelina Skowina – są to fundusze inwestycyjne, które będą przekazane na 

zadanie pn. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad j.Kamenduł. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – budowa chodnika w Jeleniewie będzie 

realizowana w 2021 roku.  
 

2) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jeleniewo – po zapoznaniu się z 

protokołem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 23.10.2020 r. Komisja Rady Gminy 

Jeleniewo stwierdza, że skarga wniesiona na działalność Wójta Gminy Jeleniewo przez 

skarżącego jest bezzasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały. 
 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Przedstawienie informacji: 
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1) stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 – Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedstawioną informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019; 

2) z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok – Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedstawioną informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

za 2019 rok. 

 

Ad. 3. Sprawy bieżące: 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję o następujących 

sprawach: 

1) Wniosek sołectwa Żywa Woda o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 

budżetowy 2021 został odrzucony, z uwagi na niespełnienie wymogów ustawy o funduszu 

sołeckim w zakresie nie oszacowania kosztów całkowitych zadania. Gmina może wykonać 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale dopiero jak zostanie 

wykonania analiza zasadności przystąpienia do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planami wiatrakowymi. Po 

wykonaniu powyższej analizy Rada Gminy będzie mogła wypowiedzieć się co do dalszych 

prac w zakresie wykonania planu;  

2) W zakresie funkcjonowania oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 

uzgodniono z rodzicami o zwiększeniu o 2,5 godziny dodatkowych zajęć dla 6-latków  

z przeznaczeniem na kształcenie jedynie treści polonistycznych i matematycznych. 

Powyższe ustalenia uzyskały akceptację rodziców. 

 
 

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. 23.10.2020 r. 


