PROTOKÓŁ NR 35.2021
z posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 23 kwietnia 2021 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz,
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Ewelina Skowina,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Inwanowska,
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko,
Starszy Specjalista Urzędu Gminy Jeleniewo Ludmiła Oniśko, 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXIV sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Rozpatrzenie sprawozdań:
1) pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok”;
2) z realizacji Programu 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 2020 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 XXIV sesji Rady Gminy Jeleniewo w
sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029:
Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):
- plan dochodów budżetowych
18 577 124,32 zł,
- plan wydatków budżetowych
18 470 964,58 zł.
Uwzględnione zmiany:
1. w zakresie dochodów bieżących – zwiększenie o 29 678 zł, w tym z tytułu dotacji i
środków przeznaczonych na cele bieżące 29 678 zł. Zmiana wynika ze:
- zwiększenia:
- 42 796 zł - w rozdziale 85415 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego
nr FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej na realizację własnych zadań bieżących w 2021r.,
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- 93 zł – w rozdziale 85215 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr
FB-II.3111.151.2021.WM z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami na 2021r.,
- zmniejszenia:
- 13 211 zł – w rozdziale 80103 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego
nr FB-II.3111.95.2021.KG z dnia 19 marca 2021r. w sprawie dotacji na realizację
własnych zadań bieżących gmin na 2021r. – decyzją została przyznana kwota 86 789 zł,
plan przed zmianą 100 000 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych – zmniejszenie o 346 725,64 zł, w tym z tytułu dotacji
oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 346 725,64 zł. Zmiana wynika ze:
- zwiększenia:
- 400 000 zł - w rozdziale 60016 (§ 6300) - w związku z udzieleniem, przez samorząd
województwa podlaskiego, pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji „Budowa
drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku
Krajobrazowego”.
- zmniejszenia:
- 746 725,64 - w rozdziale 75816 (§ 6290) - z tytułu środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr
101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki” – środki
otrzymano w grudniu 2020 roku w wysokości przyznanej 500 000 zł.
3. w zakresie wydatków bieżących – zmniejszenie o 50 222,52 zł, w tym:
- zwiększenia:
- 42 796 zł - w rozdziale 85415 (stypendia dla uczniów) - w związku z otrzymaną decyzją
Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 30 marca 2021r. w sprawie
zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w 2021r.,
- 93 zł – w rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) - w związku z otrzymaną decyzją
Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.151.2021.WM z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie
zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021r.
- przeniesienie z wydatków majątkowych § 6300 do bieżących § 2710 zadania Remont
drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do
12+600 (dofinansowanie zadania powiatowego), jednocześnie zwiększając kwotę z
200 000 zł do 300 000 zł
- 33 519,48 zł – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia o
niewykonane wydatki w latach poprzednich, pozostałe do wykorzystania w 2021 roku, w
związku z realizacją zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz dokonano aktualizacji planu pozostałych wydatków bieżących.
- zmniejszenia:
- 13 211 zł – w rozdziale 80103 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego
nr FB-II.3111.95.2021.KG z dnia 19 marca 2021r. w sprawie dotacji na realizację
własnych zadań bieżących gmin na 2021r. – decyzją została przyznana kwota 86 789 zł,
plan przed zmianą 100 000 zł oraz dokonano aktualizacji planu pozostałych wydatków
bieżących.
4. w zakresie wydatków majątkowych – zwiększenie o 79 001,36 zł. Zmiana wynika ze:
- wprowadzono cztery zadania na łączna kwotę 565 900 zł:
- Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku
Krajobrazowego 500 000 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przebudowy dróg gminnych
Okrągłe–Zarzecze Jeleniewskie i we wsi Okrągłe 32 000 zł,
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- Regulacja drogi gminnej nr 146009B 1 400 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 32 500 zł.
- usunięto z wydatków majątkowych jedno zadanie Remont drogi powiatowej 1134B
Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600 (dofinansowanie
zadania powiatowego) – 200 000 zł (w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym
na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- zmniejszono wydatki inwestycyjne na dwóch zadaniach – 309 948,64 zł:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi
Szurpiły i Wodziłki” z 746 725,64 zł do 500 000 zł (- 246 725,64 zł),
- „Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w
Jeleniewie” z 106 150 zł do 42 927 zł (- 63 223 zł).
- zwiększono wkład własny na zadaniu Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w
Gminie Jeleniewo z 9 350 zł do 32 400 zł w rozdziale 90005 § 6059 o 23 050 zł (pozycja
WPF: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).
5. W zakresie przychodów wprowadzono kwoty:
- 312 307 zł (§ 950) – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
(niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w 2020 roku);
- 33 519,48 (§ 905) - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach. Łącznie wprowadzona kwota przychodów wynosi 345 826,48 zł.;
2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok:
uchwała wprowadza następujące zmiany:
1. w zakresie dochodów:
- zmniejszono plan o 746 725,64 w rozdz. 75816 § 6290 z tytułu środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi
gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki”
– środki otrzymano w grudniu 2020 roku w wysokości przyznanej 500 000 zł (na etapie
konstruowania budżetu na 2021 rok nie wiadomą była dokładna kwota i termin
otrzymania dofinansowania na zadanie, kwotę przyjęto na podstawie złożonego
wniosku o środki z RFIL-u). Wartość dofinansowania uwzględniona została w wolnych
środkach 2020 roku i ujęta w 2021 roku poprzez wprowadzenie przychodów (załącznik
nr 5 do uchwały).
- zwiększono dochody o kwotę 400 000 zł w rozdz. 60016 § 6300 - w związku
z
udzieleniem, przez samorząd województwa podlaskiego, pomocy finansowej na
dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul)
– droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”.
2. w zakresie przychodów - wprowadzono kwotę:
- 312 307 zł (§ 950) – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
(niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w 2020 roku);
- 33 519,48 (§ 905) - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach.
3. w zakresie wydatków:
1. zaktualizowano załącznik wydatków majątkowych, poprzez:
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- wprowadzenie czterech zadań tj. Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna
(Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego , Remont drogi powiatowej
1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo, Wykonanie dokumentacji
technicznej na realizację przebudowy dróg gminnych Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie
i we wsi Okrągłe, Regulacja drogi gminnej nr 146009B,
- usunięto z załącznika wydatków majątkowych jedno zadanie: Remont drogi
powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo,
W związku z faktem, że zadanie nie stanowi wydatku inwestycyjnego a jedynie
remontowy, dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych § 6300 do bieżących §
2710. Jednocześnie zwiększono kwotę z 200 000 zł do 300 000 zł i umieszczono w
załączniku nr 6 – „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w
2021 roku”:
- zaktualizowano kwotę zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi
Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki” w zakresie przyznanych
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 746 725,64 zł do 500 000 zł,
jednocześnie zmniejszając wydatki o 246 725,64 zł w rozdz. 60016 § 6050,
- dokonano zmiany wartości na zadaniu „Przebudowa (modernizacja) chodnika
łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie” do kwoty zawartej z wykonawcą
umowy na realizację zadania – ze 106 150 zł do 42 927 zł, jednocześnie zmniejszając
wydatki w rozdz. 60016 § 6050,
- zwiększono kwotę wkładu własnego z 9 350 zł do 32 400 zł w rozdz. 90005 § 6059 w
związku z realizacją zadania „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie
Jeleniewo”,
2. zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 – Ochrona zdrowia – o kwotę 33 519,48 zł
– niewykonane wydatki w latach poprzednich, pozostałe do wykorzystania w 2021 roku,
w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
3. przeniesiono pomiędzy działami wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ustawy
Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 2 000 zł (w równowartości planu dochodów w
rozdz. 90019) z rozdz. 90095 § 4210 do rozdz. 90005 § 6059 jako częściowe
finansowanie wkładu własnego inwestycji „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych
w Gminie Jeleniewo”,
4. zaktualizowano załącznik nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności
w roku 2021” – w zakresie całkowitych wydatków w okresie realizacji projektu oraz
kwoty wkładu własnego (zwiększenie z 9 350 zł do 32 400 zł),
5. zaktualizowano załącznik nr 6 do uchwały „Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku” poprzez wprowadzenie dotacji w kwocie
300 000 zł i zaktualizowanie wartości planu dotacji w rozdz. 80103 z kwoty 189 000 zł
do 196 789 zł, na zadania: Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do zadania
powiatowego: Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe –
Jeleniewo 300 000,00 zł, Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Prudziszkach w 2021 r. 196 789,00 zł,
6. dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):
- plan dochodów budżetowych
18 577 124,32 zł,
- plan wydatków budżetowych
18 470 964,58 zł.
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Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi
w 2021 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o
finansach publicznych;
3)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – pomoc finansowa Powiatowi
Suwalskiemu w wysokości 300 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania
inwestycyjnego pod nazwą "Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki (ul. Szpitalna,
Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo;
4)
ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania
ścieków – dopłata z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków na okres od dnia
obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Jeleniewo zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak BI.RZT.70.113.2021 do 31 grudnia 2021
roku wynosi dla:
- pierwszej taryfowej grupy odbiorców usług, tj. gospodarstwa domowe (odbiorcy usług
odprowadzający ścieki rozliczani wg wskazań wodomierza głównego), w wysokości 5,67 zł netto;
- drugiej taryfowej grupy odbiorców usług, tj.; pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza
w wysokości 5,67 zł netto;
5)
rozpatrzenia petycji – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jeleniewo po
rozpatrzeniu petycji wydała opinię, o nie uwzględnieniu petycji. W ocenie Rady Gminy
Jeleniewo przedmiot petycji nie leży w kompetencjach organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Ad. 2. Rozpatrzenie sprawozdań:
1) „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok” – Ocena przygotowywana jest w
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Opracowanie obejmuje
aktualną infrastrukturę, kadrę i nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadań
pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący oraz przedstawia profil osób i
rodzin korzystających z pomocy społecznej, w podziale wiekowym i płciowym oraz rodzaje
problemów, które ich dotyczą;
2) Realizacja Programu 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 2020 rok – celem głównym Programu w 2020 roku było budowanie
partnerstwa między samorządem Gminy Jeleniewo a organizacjami pozarządowymi, które
polegało na efektywnym wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Jeleniewo.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania.
Ad. 2. Sprawy bieżące.
Podanie w sprawie wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Leszczewie – Komisja została poinformowana, że Rząd opublikował i przesłał do uzgodnień
projekt ustawy, łagodzącej tzw. zasadę 10H, zabraniającą stawiania turbin wiatrowych w
pobliżu zabudowań i form ochrony przyrody. W przypadku, gdy turbina wiatrowa już istnieje,
gminy, będą mogły zezwalać na budowę budynków mieszkalnych w jej pobliżu, pod
warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 m lub większej wynikającej z przyjętych stref
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ochronnych w MPZP. Nie będą więc musiały zachowywać odległości obliczonej zgodnie z
zasadą 10H. Gminy, które będą chciały uelastycznić swoje podejście, będą miały obowiązek
zorganizowania dodatkowych konsultacji publicznych. Ustalono, że najpierw należy
sporządzić analizę zasadności o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych dla
miejscowości Leszczewo i Okrągłe. Po wykonaniu i zapoznaniu się z tym dokumentem Rada
podejmie decyzję, co do dalszych prac.
Wniosek w sprawie wykonania chodnika wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Kolonia
Jeleniewo w Jeleniewie – podanie zostało przekazane zgodnie z właściwością do Zarządu Dróg
Powiatowych w Suwałkach, będącego zarządcą drogi nr 1134B. Komisja Rady Gminy uznała
za zasadne wykonanie poprawy nawierzchni asfaltowej, która jest w bardzo złym stanie.
Na wykonanie infrastruktury oświetleniowej wymagana jest dokumentacja projektowa oraz
zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie gminy, których obecnie Gmina Jeleniewo
nie posiada.

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. 23.04.2021 r.

6

