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PROTOKÓŁ NR 17.2020 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 28 stycznia 2020 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, 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Radosław 

Modzelewski, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, 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 XIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Opiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jeleniewo za rok 2019. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 

rok:  

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 i 85502 związane jest ze zwrotem 

nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 629 585,59 zł. 

Po stronie wydatków zostaje zwiększona dotacja dla Starostwa Powiatowego na 

realizację drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły tj. 25% wartości zadania, które ponosi 

Gmina. 

Zostaje wprowadzony paragraf 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, jest to 

odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę 4-setki i jest to kwota 15 900,00 zł. Kwotę tą 

zwróci nam firma ELTEL Networks Energetyka SA. 

W celu pokrycia tych dwóch zadań zaszła konieczność zmniejszenia wydatków w innych 

działach. Środki te niestety będą musiały wrócić z powrotem na te same paragrafy. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 389 460,59 zł. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 



2 

 

Ad. 2. Opiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo za rok 2019 – szkoła nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów na wypłatę dodatków 

do średnich wynagrodzeń za 2019 rok. 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo nie wniosły uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 

 

 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. 28.01.2020 r. 


