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PROTOKÓŁ NR 1.2018 

z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

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

 W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, na stan 8 radnych Komisji ds. 

Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący 

Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Pani Anna Kolenkiewicz z Fundacji Pro Sudovia w 

Suwałkach, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, 

Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo ds. księgowości 

podatkowej i obsługi kasowej Regina Aneszko, Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo ds. 

podatków i opłat Alicja Urynowicz, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i 

Inwestycji dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji ds. 

Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji VIII kadencji Rady Gminy Jeleniewo. Na 

Przewodniczącego Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji został zgłoszony i 

jednogłośnie wybrany Radny Tomasz Stankiewicz. Na Wiceprzewodniczącego Komisji ds. 

Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji została zgłoszona i jednogłośnie wybrana Radna 

Agnieszka Jasielon.   

 

 

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z 

Komisją Rewizyjną i Komisją Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie poparła wybór na 

Przewodniczącego wspólnych Komisji Rady Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda 

Mysiukiewicza. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Rozpatrzenie porozumienia w zakresie rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jeleniewie. 
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3. Rozpatrzenie wniosku Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOWA S.A. w 

Suwałkach w sprawie partycypowania kosztów kursów autobusów.  

4. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał: 

1) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego-ustalenie podatku 

rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt; 

2) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy-ustalenie średniej ceny 

sprzedaży drewna kwoty 191,98 zł za 1 m3 drewna na podstawie ogłoszenia w 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października  

2018 r.; 

3) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych-w § 1 pkt 1 ppkt 7 wprowadza się zmiany: 

„7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.968,37 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsc – 2.488,56 zł.”; 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- 

1. od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1m2 powierzchni, 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni, 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1m2 powierzchni, 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 

życie tego planu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1m2 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;  

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

4) związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
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5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w tym garaży na samochody 

osobowe) – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 

a) przeznaczonych na działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla których 

stawka wynosi 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, z tym, że 

od linii wodociągowych zasilających w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania 

i oczyszczania ścieków – 0,5% wartości; 

1) ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania 

ścieków-na 2019 r. dla 1 taryfowej grupy odbiorców usług, tj. odbiorców rozliczanych 

na podstawie odczytów wodomierzy w wysokości 5,67 zł netto i dla 2 taryfowej grupy 

odbiorców usług, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

w wysokości 4,90 zł netto; 

2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty – Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz 

poinformował Radę o złożonych do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

2 ofertach, z czego najniższa oferta przekracza przeznaczone w budżecie gminy 

fundusze o ok. 50 tys.zł, a proponowane stawki opłat pozwalają na wykonanie tego 

zadania: 

- od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny:  

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 70,00 zł;  

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 90,00 zł;  

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 100,00 zł, 

- od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny:  

1) gospodarstwo domowe do 2 osób –28,00 zł;  

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 45,00 zł;  

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej –52,00 zł 

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za 

pojemnik wynosi:  

1) o pojemności 120 l - w wysokości 80,00 zł;  

2) o pojemności 240 l – w wysokości 130,00 zł;  

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 320,00 zł;  

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości  975,00 zł 

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za 

pojemnik wynosi:  

1) o pojemności 120 l - w wysokości 50,00 zł;  

2) o pojemności 240 l – w wysokości 60,00 zł;  

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 200,00 zł;  

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 720,00 zł 

- ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane:  

1) w sposób selektywny – w wysokości 160,00 zł za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;  
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2) w sposób nieselektywny – w wysokości 300,00 zł za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

5) zmian w budżecie gminy na 2018 rok: 

Plan dochodów zostaje  zwiększony o kwotę 55 226,00 zł., są to dodatkowe dochody , które 

wpłynęły z tytułu:  

1. 4 232,00 zł, które wpłynęły od firmy ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji 

ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek na zadaniu pn. Gmina 

Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów 

słonecznych”. 

2. 2 000,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie kart podatkowej. 

3. 22 733,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych. 

4. 9 000,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 

5. 7 291,00 zł wpłynęło z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

6. 5 300,00zł wpłynęło z usług w rozdziale oddziały przedszkolne w  szkołach 

podstawowych. 

7. Na zadaniach zleconych plan został zwiększony o kwotę 4 670,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup szafy archiwizacyjnej do przechowywania depozytu materiałów wyborczych 

jest to kwota 2 500,00 zł i 2 170,00 otrzymaliśmy na wypłatę programu „”Dobry start”, 

kwoty te zostają naniesione po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji 

budżetowej. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  18 501 668,87 zł. 

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 194 996,56 zł i zmniejszony o 

kwotę 139 770,56 zł. Zmiany powstały w działach: 

1. Rolnictwo i łowiectwo zostały naniesione zmiany poprzez przesunięcie wydatków w 

ramach paragrafu na kwotę 74 500,00 zł. Zostały zwiększone środki UE a zmniejszone  

środki własne gminy. 

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

zmniejszony o kwotę 1 431,14 zł na paragrafie zakup usług pozostałych, 

3. W dziale turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł na paragrafie zakup 

usług pozostałych 

4. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 932,00 zł na 

paragrafie dotacje celowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną , 

5. Zmniejszenie w punkcie 1-3 zostają przeznaczone na zwiększenie w rozdziale oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 4363,14 zł w związku z aktualizacją 

październikową dotyczącą przeliczenia dotacji przekazywanej dla Edukatora , 

6. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 43 265,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odśnieżanie.  

7. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 18 816,00 zł na 

zakupach usług pozostałych. 
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8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków zostaje 

zmniejszony o kwotę 17 816,00 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na zakup 

samochodu strażackiego. 

9. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zmniejszony w rozdziale 

Gimnazja o kwotę 11 053,00 zł, zmniejszeniu uległy wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz paragraf zakup usług zdrowotnych a zwiększony rozdział dowożenie 

uczniów do szkół na kwotę 15 000,00 zł, zwiększenie powstało na paragrafie zakup 

materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. 

10. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 7 291,00 zł w związku z 

dodatkowymi wpłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

11. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 3500,00 zł i zwiększony 

o kwotę 3 500,00 zł jest to zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na potrzeby 

bytowe związanych z nadchodzącym okresem zimowym oraz na wypłatę ekwiwalentu  

za używanie swojej odzieży i obuwia roboczego oraz prania . 

12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony na 

wynagrodzeniach osobowych i składkach od nich naliczanych zwiększenie to zostało 

spowodowane ze zwiększonym wzrostem zatrudnienia w świetlicy od miesiąca 

września a w związku z tym należy zwiększyć paragraf odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem na etaty. Zostaje zmniejszony 

paragraf dotyczący zakup usług zdrowotnych. W rozdziale pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze socjalnym plan zostaje zmniejszony o kwotę 26 000,00 zł w 

związku ze zmniejszonym procentem dofinansowania z budżetu gminy. 

13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostają zastosowane zmiany na 

paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia  plan zostaje zmniejszony  o kwotę 

2 338,42 zł jest to plan funduszu sołeckiego wsi Podwysokie Jeleniewskie w związku 

ze zmianą kategorii wydatków a zwiększony paragraf na funduszu sołeckim tej wsi 

dotyczący zakup usług pozostałych, zostaje zwiększony paragraf  zakup usług 

remontowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia 

ulicznego. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  20 618 167,43 zł.; 

6) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”- określenie praw 

i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług 

na terenie Gminy Jeleniewo; 

7) oddania nieruchomości w użyczenie – Pani Anna Kolenkiewicz z Fundacji Pro Sudovia 

w Suwałkach przedstawiła wniosek skierowany do Rady Gminy z prośbą o użyczenie 

nieruchomości Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie dla Fundacji na rzecz 

rozbudowy przez Fundację w ramach projektu dodatkowego pomieszczenia o pow. 

użytkowej 39 m2. Szczegółowe warunki zostaną określone w porozumieniu o użyczenie 

nieruchomości. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji Pro Sudovia w 

Suwałkach na oddanie w użyczenie na okres 6 lat części nieruchomości o powierzchni 

80 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeleniewo, gm. Jeleniewo, oznaczoną 

numerem geodezyjnym 51 o powierzchni 0,2505 ha, z przeznaczeniem pod rozbudowę 

budynku usługowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w celu uzyskania 

pomieszczenia z przeznaczeniem na żłobek o powierzchni użytkowej 39 m2. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie wniosku Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOWA S.A. w 

Suwałkach w sprawie partycypowania kosztów kursów autobusów. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił miesięczny koszt dofinansowania 

przez gminę na kursy, które PKS planuje zlikwidować. 

Komisja jednogłośnie uznała, że gminy nie stać na tak wysokie dofinansowanie. 

 

Ad. 4. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radę o otwarciu 

01.12.2018 r. Gabinetu Stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Jeleniewie dla wszystkich 

mieszkańców. Nadmienił, że podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia pozwoliłoby na 

świadczenie usług tylko dla dzieci i młodzieży oraz spowodowałoby rezygnację stomatologa 

na wykonywanie świadczeń dentystycznych. 

Radna Marzena Waszkiewicz – czy to znaczy, że gmina będzie utrzymywać etat dentysty? 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – dentysta ma podpisany kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów. 

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął 

posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1. Stankiewicz Tomasz –  Przewodniczący Komisji  ………………… 

2. Jasielon Agnieszka –  Wiceprzewodniczący Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

3. Adamski Andrzej –       ………………… 

4. Bagińska Joanna –       …………………  

5. Bartoszewicz Renata –       …………………  

6. Mysiukiewicz Ryszard –       …………………  

7. Pietrołaj Dariusz –       …………………  

8. Zubrzycki Zbigniew –       …………………  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

Sp.MW. 

dn. 29.11.2018 r. 

 


