PROTOKÓŁ NR 2.2018
z posiedzenia
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji
z dnia 13 grudnia 2018 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.
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 Danuta Harasz,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa Matusiewicz, Sekretarz
Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.
Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i
Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji jednogłośnie poparła wybór na
Przewodniczącego wspólnych Komisji Rady Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda
Mysiukiewicza oraz przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady III sesji Rady Gminy Jeleniewo.

2. Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo.
Ad. 1. Projekty uchwał:
1) uchwalenie 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 2019-przeprowadzenie
konsultacji w terminie od 09.11.2018 r. do 30.11.2018 r. w formie zamieszczenia
projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Gminy
Jeleniewo i na stronie BIP Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Jeleniewo, do którego nie było zgłaszanych opinii. Program określa cele, formy,
zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz
priorytety zadań publicznych;
2) przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i
młodzieży” na lata 2019-2023-Gminny program osłonowy „Posiłek dla dzieci i
młodzieży” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o
pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej;
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej
pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach
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wieloletniego-projekt uchwały zakłada kryterium dochodowe uprawniające do
świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności przyznawanego w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 do
wysokości 150 % kryterium dochodowego;
4) określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023-projekt uchwały zakłada odstąpienie
od żądania zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego
programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 jeżeli dochód nie przekracza
wysokości 150% kryterium dochodowego;
5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2027Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2019 – 2027 została opracowana kierując się
wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Prognoza na lata 20192027 przedstawia budżet z deficytem na rok 2019. Deficyt w wysokości 1 479 988,46
zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym
długoterminowym. Zaplanowany jest też kredyt w wysokości 804 983,32 zł na spłatę
rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Łączna wartość planowanych przychodów z
tytułu dłużnych wynosi 2 284 971,78 zł. W przedstawionej w Wieloletniej Prognozie
Finansowej wartości w latach 2019-2027 nie została naruszona relacja, o której mowa
w art.243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających
w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów
wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów
ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich
trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2019
wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 5,98%, wskaźnik dochodów
bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki
bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 1,29%. Dopuszczalny
wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu 3 kwartałów wynosi 8,10%. Założenie
zachowania tej relacji oparte jest na planowanych w latach 2019-2027 nadwyżkach
operacyjnych jak również na planowanych w 2019 roku dochodach ze sprzedaży
majątku w wysokości 101 000,00 zł. Dochody ogółem na rok 2019 zaplanowane są w
wysokości 14 627 609,20 zł, są to dochody niższe niż w roku 2018 a zostało to
spowodowane tym, iż mamy zaplanowane dochody z dotacji niższe od roku 2018. Są
tylko dwie dotacje na zadania finansowane środkami Unijnymi na które to już mamy
podpisane dofinansowanie. Jedno jest rozpoczęte w roku 2018 i zakończenie w roku
2019 , a jedno zadania na rok rozpoczęcia w 2019roku jako nowe zadanie;
6) uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019:
Projekt ustala dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 14 627 609,20 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 579 395,46 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2 048 213,74 zł, zgodnie z zapisami § 13 uchwały
i wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 16 107 597,66 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12 492 181,41 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3 615,416,25 zł, zgodnie z zapisami § 14 uchwały.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2027 i
budżetu gminy na 2019 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Białymstoku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
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Ad. 3.
Rozpatrzenie wniosku mieszkańców bloku w Jeleniewie w sprawie wykonania
chodnika łączącego ulice Kwiatową i Ogrodową z ulicą Słoneczna w Jeleniewie.
Komisje Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie opiniują realizację zadania, a decyzja w
tej sprawie podejmą w I kwartale 2019 roku.
Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w sprawie wsparcia
finansowego na cele związane z utrzymaniem 8 policjantów Oddziałów Policji Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy będą realizować zadania związane z
zabezpieczeniem sezonu turystycznego w 2019 roku na terenie gmin Powiatu Suwalskiego.
Komisje Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie zaopiniowały wsparcie dla Komendy
Miejskiej Policji w Suwałkach, na które przyznano kwotę w wysokości 1 000,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – czy strażacy nie mają
mundurów?
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – pracownik Urzędu Gminy prowadzący
sprawy jednostek OSP na terenie gminy i strażacy nie zgłaszali potrzeb zakupu mundurów jak
i innego wyposażenia.
Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Agnieszka
Jasielon – czy w Urzędzie jest osoba zajmująca się projektami unijnymi.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – zadania z tego zakresu prowadzi
Zastępca Wójta Marek Waszkiewicz.
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. 13.12.2018 r.
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