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PROTOKÓŁ NR 12.2019 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

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

 W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, 

Wiceprezes Fundacji „Pro Sudovia” w Suwałkach Anna Kolenkiewicz, Sekretarz Gminy Maria 

Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

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

Komisją Skarg, Wniosków i Petycji 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 IX sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

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 w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019–2031: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały zwiększone o kwotę 657 020,10 zł , są 

to otrzymane dotacje i dochody własne. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 

569 126,10 zł, w tym: podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 7 000,00 zł, subwencja ogólna 

zwiększyła się o kwotę 54 272,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły 

się o kwotę 490 674,10 zł. 

1. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 87 894,00 zł, są to dochody ze sprzedaży 

majątku. Są to działki wystawione do przetargu we wsi Kazimierówka działka budowlana 

z warunkami zabudowy, działka we wsi Malesowizna, działka budowlana z warunkami 

zabudowy, działka we wsi Łopuchowo, działka budowlana z warunkami zabudowy i grunt 

we wsi Prudziszki (droga wewnętrzna). 

2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 657 020,10 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o 

kwotę 623 420,75 zł, są to przede wszystkim otrzymane dotacje na zadania własne jak i 

zlecone. 

3. Wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 20 000,00 zł w związku z 

zaciągniętymi kredytami  i pożyczkami krótkoterminowymi na pokrycie wydatków 

inwestycyjnych realizowanych w ramach środków UE. 

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się ogółem  o kwotę 33 599,35 zł. Zostały wprowadzone 

nowe zadania jak i uaktualnione zadania kontynuowane. Nowe zadania to zadanie 

przebudowa drogi gminnej we wsi Malesowizna na kwotę 30 000,00 zł, 15 000,00 zł – 
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wykonanie dokumentacji na drogę w Jeleniewie ul. Słoneczna – Jeleniewo – 

Kazimierówka, zadania kontynuowane to rozliczenie boiska została zwiększona kwota o 

22 000,00 zł, zmniejszone zostało zadanie dofinansowanie do zakupu samochodu 

strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w związku ze zmniejszoną wartością. 

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 

54 294,65 zł. 

6. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 

89 036,62 zł zostało to spowodowane z odejściem dwóch pracowników na emeryturę a co 

za tym poszło zostały wypłacone odprawy emerytalne i zatrudnienie 2 pracowników do 

końca roku w związku z przedłużeniem umowy o pracę z Biura Pracy. 

7. Wydatki z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się 

o kwotę 36 475,00 zł. 

8. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 70 900,35 zł a wydatki w formie dotacji 

zmniejszyły się o kwotę 37 301,00 zł. 

9. 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 12 525,84 zł w tym 

finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 

39 870,35 zł. 

 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok: 
Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 206 932,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone w 
działach: 
1. W dziale Turystyka plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł, są to dochody własne z wpływu 

za usługi, 

2. Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 87 894,00 zł, są to działki wystawione 

do przetargu we wsi Kazimierówka działka budowlana z warunkami zabudowy, działka we wsi Malesowizna, 

działka budowlana z warunkami zabudowy, działka we wsi Łopuchowo, działka budowlana z warunkami 

zabudowy i grunt we wsi Prudziszki (droga wewnętrzna). 

3. W dziale Administracja Publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 13 100,00 zł, są to dochody z biura pracy. 

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych 

oraz wydatki z ich poborem plan został zwiększony o kwotę 300,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i 6 500,00 zł 

z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

5. Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 54 272,00 zł jest to zwiększona subwencja oświatowa. 

6. Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na 

rozdział Ośrodki pomocy Społecznej. 

7. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wynosi 31586,00 zł, jest to dotacja z przeznaczeniem na 

stypendia dla uczniów. 

8. W dziale rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 3 080,00 zł są to dochody z tytułu zwrotów 

świadczeń rodzinnych i wychowawczych niesłusznie pobranych oraz odsetki. 

9. W dziale gospodarka komunalna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów 

upomnienia. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 365 856,61 zł. 

 

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 64 624,24 zł i zwiększony o kwotę 274 231,24 zł. Zmiany powstały 

w działach: 

1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 6000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Izby 

Rolnicze, 

2. Transport i łączność zmiany zostały naniesione z przeznaczeniem na : 

- w paragrafie zakup usług remontowych - został zmniejszony Fundusz sołecki wsi Jeleniewo gdzie plan 

został zmniejszony o kwotę 19 950,00 zł, zwiększony Fundusz wsi Czerwone Bagno o kwotę 2000,00 zł, 

zwiększony fundusz sołecki wsi Żywa Woda o kwotę 1000,00 zł, zwiększony fundusz sołecki wsi Białorogi 

na kwotę 2732,16 zł, oraz zwiększone środki budżetu Gminy na kwotę 17792,46 zł. 

- w paragrafie zakup usług pozostałych plan został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł jest to Fundusz sołecki 

wsi Żywa Woda, 

- w paragrafie wydatki inwestycyjne plan zostaje zwiększony o kwotę 45 000,00 zł, w tym jest to Fundusz 

sołecki wsi Jeleniewo z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji drogi Jeleniewo – Kazimierówka i 

30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna” 
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3. Gospodarka mieszkaniowa zostały naniesione zmiany z przeznaczeniem na: 

- zwiększenie z funduszu sołeckiego wsi Jeleniewo na kwotę 5 200,00 zł i zmniejszenie środków własnych na 

kwotę 17 792,46 zł. 

4. W dziale Administracja publiczna plan został zwiększony o kwotę 13 675,00 zł z przeznaczeniem na 

zabezpieczenie  planu na wydatki do końca roku. W rozdziale pozostała działalność nastąpiły zmiany w funduszu 

wsi Żywa Woda na paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia gdzie został zmniejszony plan o kwotę 1 000,00 

zł i zwiększony o 200,00 zł jako środki budżetu gminy a na paragrafie zakup usług pozostałych plan został 

zwiększony o kwotę 1000,00 zł jako fundusz sołecki wsi Wołownia i zmniejszony o kwotę 2000,00 zł fundusz 

wsi Czerwone Bagno. 

5. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne plan został zmniejszony o kwotę 27301,00 zł . Jest to zwiększenie planu 

na zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 5000,00 z i na zakupach usług remontowych na kwotę 5000,00 

zł i zmniejszona została dotacja na samochód strażacki o kwotę 37 301,00 zł w związku ze zmniejszoną wartością 

zakupu samochodu. 

6. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostają zwiększone o kwotę 20 000,00 zł . Zwiększenie to zostało 

spowodowane z zaciągnięciem kordytu i pożyczki krótkoterminowej na zadania inwestycyjne. 

7. Rozliczenia z tytułu podatku VAT plan zostaje zwiększony o kwotę 5000,00 zł. 

8. W dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 81 272,00 zł. Są to środki otrzymane w formie 

subwencji oświatowej w wysokości 54 272,00 zł przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne, i zostaje 

zwiększony paragraf inwestycyjny  o kwotę 22 000,00 zł zostało są spowodowane z rozliczeniem zadania 

inwestycyjnego budowa boiska i zagospodarowanie terenu. W rozdziale dowożenie uczniów plan został 

zwiększony o kwotę 5 000,00 zł w związku z awarią samochodu do dowozu dzieci. Zostały też zastosowane 

przesunięcia w ramach paragrafu w związku ze zwiększenie zakładowego funduszu socjalnego od 1 sierpnia. 

9. Ochrona zdrowia plan został zwiększony o kwotę 6 500,00 zł w związku z wpłatą za wydanie zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu. 

10. W dziale pomoc społeczna plan został zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 11 653,00 zł, i zostały 

zmniejszone zasiłki okresowe na paragrafie zakup usług pozostałych na kwotę 3 200,00 zł która została 

przeznaczona na zwroty zasiłków i odsetki w GOPS. 

11. Edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o otrzymana dodaję w wysokości 31586,00 zł. 

12. W dziale Rodzina plan został zwiększony o kwotę 6 400,00 zł w związku z przekazaniem do Podlaskiego 

Urzędu otrzymanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń i odsetek . 

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały naniesione zmiany: 

- Fundusz sołecki wsi Jeleniewo został zmniejszony o kwotę 250,00 zł w rozdziale  Oświetlenie uliczne na 

paragrafie zakup materiałów i został zmniejszony fundusz wsi Białorogi na kwotę 2732,16 zł na paragrafie zakup 

usług pozostałych. 

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 20 900,00 zł dla Biblioteki. 

 

Na zadaniach zleconych zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 3 946,62 zł w rozdziale Wybory do Sejmu i 

Senatu w związku z rozliczeniem tego zadania. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 17 845 845,07 zł. 

 

3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 – Program określa cele, 

formy, zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzieleniem pomocy 

publicznej w 2020 roku. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2018/2019. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
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Ad. 3. Sprawy bieżące. 
 

Wiceprezes Fundacji „Pro Sudovia” w Suwałkach Anna Kolenkiewicz przedstawiła 

koncepcję rozbudowy i zagospodarowania budynku po byłej szkole w Bachanowie, która 

obejmuje rozbudowę poprzez nadbudowę i przebudowę ze zmianą użytkowania na cele 

działalności usługowej Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych oraz budowę 

parkingu,  utwardzenie nawierzchni i placu gospodarczego z obudową śmietnika. Inkubator 

Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych zostanie utworzony w ramach przyznania 

Fundacji „Pro Sudovia” w Suwałkach pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Inkubator jako podmiot będzie działał w celu udostępnienia lokalnym producentom 

rolnym lub małym przetwórcom pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny 

niezbędne do przetwarzania i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży.   

Fundacja „Pro Sudovia” w Suwałkach zamierza wystąpić do gminy z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy 

środowiskowej, która prowadzona będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w 

ramach przyznanej pomocy finansowej dla Fundacji. 

Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych koncepcji, planowanych do realizacji 

przez Fundację „Pro Sudovia” w Suwałkach. 

 

Rozpatrzenie podania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w sprawie wsparcia 

finansowego na cele związane z utrzymaniem policjantów Oddziałów Policji Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy będą realizować zadania związane z 

zabezpieczeniem sezonu turystycznego w 2020 roku na terenie gmin Powiatu Suwalskiego. 

Komisja postanowiła, że wniosek w powyższej sprawie może być rozpatrzony po 

zaopiniowaniu budżetu Gminy Jeleniewo przez Radę Gminy Jeleniewo.  

  

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił stawki podatków od nieruchomości, 

podatku rolnego i leśnego na 2020 rok. 

1) Podatek od nieruchomości: 

1. od gruntów: 

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

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,93 zł od 1m2 powierzchni, 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, 

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

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,50 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 – 3,15 zł od 1m2 

powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,00 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;  

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
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4) związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

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

publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w tym garaży na samochody 

osobowe) –  7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 

a) przeznaczonych na działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla 

których stawka wynosi  7,50 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. 

 

6) Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszonej w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 

58,00 zł za 1 dt. 

7) Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3, zgodnie z 

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  

18 października 2019 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki podatków i opłat na 2020 rok. 

 

 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 –  Wiceprzewodnicząca Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

3. Adamski Andrzej –       ………………… 

4. Bagińska Joanna –       …………………  

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

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

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

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

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

dn. 24.10.2019 r. 


