
1 

 

PROTOKÓŁ NR 14.2019 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa 

1A, sala na parterze. 
 

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

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

Gminy Danuta Harasz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko, 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 X 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

ustalenia stawki tej opłaty – ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego, które są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny i nieselektywny, ustalenie stawek opłat za pojemnik od nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny i nieselektywny oraz ustalenie ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i nieselektywny; 

2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 – ustawa z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na samorząd 

lokalny obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz finansowania działań związanych z jego 

realizacją który został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie; 

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 

237 194,00 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 296 960,00 zł, podatki i 

opłaty zostały zwiększone o kwotę 20 100,00 zł w tym podatek od nieruchomości 

zwiększył się o kwotę 20 000,00 zł. Z subwencji ogólnej zwiększenie nastąpiło na 
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kwotę 22 050,00 zł, zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące zostało zwiększone o kwotę 252 000,00 zł 

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 59 766,00 zł w tym zmniejszenie to 

90 000,00 zł jest to sprzedaż mienia gminnego, zmniejszenie to powstało z braku ofert 

na sprzedaż jednej działki i zwiększenie na kwotę 44 534,00 zł jest to dotacja z 

Samorządowego Funduszu Dróg Samorządowych  i na tą kwotę zostaną wykonane 

wydatki. 

Wydatki ogółem zostały zwiększone  o kwotę 237 194,00 zł w tym wydatki bieżące 

zostają zwiększone o kwotę 236 694,00 zł. Wydatki na obsługę długo zostają 

zwiększone o kwotę 20 000,00 zł, są to odsetki od kredytów krótkoterminowych i 

wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 500,00 zł na nowych zadaniach 

inwestycyjnych. 

Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 

60 266,00 zł. 

Dopuszczalne wskaźniki wyszły na TAK. 

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 

94 900,00 zł a wydatki z funkcjonowaniem organów  jednostki samorządu 

terytorialnego zwiększyły się o kwotę 19 094,00 zł i nowe wydatki inwestycyjne 

zwiększyły się o kwotę 500,00 zł jest to zwiększenie na zadaniu przebudowa drogi 

gminnej we wsi Malesowizna. W latach 2020 – 2031 nie zostały wprowadzone zmiany; 

4) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok: 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 329 294,00 zł i zmniejszony 

o kwotę 92 100,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone w działach: 

Dochody zostają zmniejszone i zwiększone na zadaniach własnych, są to zwiększenia 

w związku z większym wykonaniem dochodów . Zmniejszenia powstały w związku z 

niewykonaniem dochodów i tak w dziale gospodarka mieszkaniowa na kwotę 90 000,00 

zł są to dochody niewykonane w ze sprzedaży działek , gdzie nie było ofert na jedną 

działkę i w administracji publicznej plan został zmniejszony na paragrafie wpływy z 

rozliczeń  i zwrotów z lat ubiegłych. Została wprowadzona dotacja z przeznaczeniem 

na budowę drogi we wsi Malesowizna. Została zwiększona dotacja o kwotę 252 000,00 

zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych. Otrzymaliśmy środki z 

rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 

22 050,00 zł.  

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 927 833,54 zł. 

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 180 265,43 zł i zwiększony o kwotę 

417.459,43 zł. Zmiany powstały w związku z brakiem występujących środków do 

końca roku. Na zadaniach własnych zwiększenia i zmniejszenia na wydatkach 

bieżących i inwestycyjnych . W związku z II aktualizacją przekazywanych dotacji dla 

Stowarzyszeń dotacje zostały zmniejszone na kwotę 23 000,00 zł i zwiększone na kwotę 

7 300,00 zł. Spłata odsetek została zwiększona o kwotę 20 000,00 zł w związku z 

zaciągniętymi kredytami krótkoterminowymi. 

Na zadaniach zleconych została wprowadzona dotacja w wysokości 252 000,00 zł i 

zostały zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału na kwotę 5 011,43 zł. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 407 822,00 zł. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031 i budżetu 

Gminy Jeleniewo na rok 2020. 
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Komisja po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 

z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031 i projekt budżetu 

Gminy Jeleniewo na 2020 rok nie wnosi żadnych uwag i pozytywnie opiniuje przedstawione 

projekty uchwał. 

 

 

 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. 13.12.2019 r. 


