PROTOKÓŁ NR 41.2021
z posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 4 października 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,
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. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1. Projekty uchwał:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 –2029:
Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z:
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian
2021 roku – Uchwałą – 4 października 2021 roku.
Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):
- plan dochodów budżetowych
19 152 581,26 zł,
- plan wydatków budżetowych
19 304 325,40 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian:
1. wzrosły dochody ogółem o 74 067,05 zł, w tym:
1) dochody bieżące o 48 367,05 zł, w związku z:
- otrzymanymi decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi dotacje na łączną
kwotę 43 818 zł,
- aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki
i materiały edukacyjne w 2021 roku -630,95 zł,
- przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności 5 180 zł,
- dochody majątkowe o 25 700 zł w związku ze zwiększeniem przez Zarząd
Województwa Podlaskiego dotacji na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr
101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” z
400 000 zł do 425 700 zł,
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2) wzrosły wydatki ogółem o 124 779,99 zł, w tym:
b) wydatki bieżące o 77 977,09 zł, w związku z:
- otrzymanymi decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi dotacje na łączną
kwotę 43 818 zł,
- aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki i materiały edukacyjne w 2021 roku -630,95 zł,
- przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu
wiadomości i umiejętności 5 180 zł,
- wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o
wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian
do budżetu na 2021 rok,
- wnioskiem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
- zwiększeniem środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jeleniewo 15 928,03 zł,
- zwiększeniem dotacji na 2021 rok na utrzymanie szkoły podstawowej w
Prudziszkach o 40 000 zł – do 185 000 zł,
- przekierowaniem środków z wydatków bieżących na majątkowe -5 870 zł,
- skorygowaniem planów poprzez ich zmniejszenie bądź przeniesienie pomiędzy
rozdziałami i paragrafami -20 447,99 zł,
c) wydatki majątkowe o 46 802,90 zł, w związku z:
- zwiększeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego dotacji na realizację
zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do
Suwalskiego Parku Krajobrazowego” z 400 000 zł do 425 700 zł,
- wnioskiem sołectwa Błaskowizna z uwagi na zmianę zadania inwestycyjnego z
funduszu sołeckiego – wycofanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej
drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3” na kwotę 7 000 zł i wprowadzenie zadania pn.
„Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7” na wartość 10 000 zł,
- zmianami w planie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami – w tym wprowadzenia do załącznika inwestycyjnego dwóch
zadań:
1) „Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze Jeleniewskie” – 2 750 zł,
2) „Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda” – 120 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania majątkowego „Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka” – o 246 zł – do wysokości
zrealizowanych wydatków, w związku z zakończeniem zadania,
- zwiększeniem środków własnych budżetu na realizację zadania „Budowa drogi
gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku
Krajobrazowego” o 13 050 zł,
- zwiększeniem środków na realizację zadania majątkowego „Budowa oświetlenia
ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap” o 2 428,90 zł.
W wyniku zmian nastąpił wzrost deficytu do kwoty 151 744,14 zł, który zostanie pokryty
przychodami w wysokości 151 744,14 zł pochodzącymi:
- z przychodów 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 w
wysokości 33 519,48 zł,
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- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 118 224,66
zł.
W zakresie przychodów włączonych do budżetu nastąpił wzrost z 553 017,42 zł do
603 730,36 zł - w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok:
Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:
1. decyzji Wojewody Podlaskiego:
- nr FB-II.3111.418.2021.WM w sprawie zwiększenia dotacji celowej na składki
zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych – 1 774 zł,
- nr FB-II.3111.506.2021.WM w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zasiłki
okresowe i celowe - 1 500 zł,
- FB-II.3111.463.2021.KG w sprawie zwiększenia dotacji celowej na stypendia dla
uczniów – 40 544 zł,
2. aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki
i materiały edukacyjne w 2021 roku – 630,95 zł,
3. wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o
wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
4. wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do
budżetu na 2021 rok,
5. wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
6. informacji Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów
w sprawie podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania
zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności
- 5 180 zł,
7. wniosku sołectwa Błaskowizna z uwagi na zmianę zadania inwestycyjnego z funduszu
sołeckiego – wycofanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr
geod. 298/7, 13/4, 14/3” na kwotę 7 000 zł i wprowadzenie zadania pn. „Regulacja drogi
gminnej dz. nr geod. 298/7” na wartość 10 000 zł,
8. zwiększenia dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.
„Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego
Parku Krajobrazowego” – 25 700 zł,
9. zmiany klasyfikacji środków przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
10. zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami – w tym wprowadzenia do załącznika inwestycyjnego dwóch zadań:
- „Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze Jeleniewskie” – 2 750 zł,
- „Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda” – 120 zł,
11. zwiększenia środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jeleniewo – 15 928,03 zł,
12. zmniejszenia wartości zadania majątkowego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka” – o 246 zł – do wysokości zrealizowanych
wydatków, w związku z zakończeniem zadania,
13. zwiększenia środków na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B
Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – 38 750 zł, w
tym:
- ze środków dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego – 25 700 zł,
- ze środków własnych budżetu: 13 050 zł,
14. zwiększenia środków na realizację zadania majątkowego „Budowa oświetlenia
ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap” – 2 428,90 zł,
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15. zwiększenia dotacji na 2021 rok na utrzymanie szkoły podstawowej w Prudziszkach o
40 000 zł – do 185 000 zł,
16. skorygowania planów poprzez ich zmniejszenie bądź przeniesienie pomiędzy
rozdziałami i paragrafami.
W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników:
- wydatków majątkowych realizowanych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały,
- planu przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
uchwały,
- zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do uchwały,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem
nr 6 do uchwały.
Uchwała wprowadza do budżetu przychody w kwocie 50 712,94 zł. Łączna kwota
przychodów po zmianach wynosi 603 730,36 zł, rozchodów: 451 986,22 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):
- plan dochodów budżetowych
19 152 581,26 zł,
- plan wydatków budżetowych
19 304 325,40 zł.
Budżet zamyka się deficytem w wysokości 151 744,14 zł.
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.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Sprawy bieżące.
Przedstawienie Informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Informację z dokonanej
analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
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. 04.10.2021 r.
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