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PROTOKÓŁ NR 30.2020 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 11 grudnia 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: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy Ewelina Skowina, i Sekretarz 

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 XX 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 pod obrady XX sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie: 

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

wysokości stawki tej opłaty – zmiana stawek opłat spowodowana jest zwiększeniem 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które będą obowiązywać od 

1 stycznia 2021 r. Projekt uchwały przewiduje także zwolnienie w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady;    

2) zmian w budżecie gminy na 2020 rok: 
Plan dochodów i wydatków zwiększony zostaje o kwotę 603 261 zł, w tym o:  

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 1 443 zł,  

- subwencję oświatową na bon dla nauczycieli 14 500 zł,  

- zwrot podatku od towarów i usług (VAT), dotyczącego zadania: „Modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 587 318 zł. 

Zmniejszenie, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, w kwocie 187,03 zł wynika:  

- ze zwrotu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe 187,03 zł. Kwota jest efektem rozliczenia – zestawienia przyznanych i 

wydatkowanych środków.  

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesień w działach i pomiędzy działami. 

W odniesieniu do załączników: 
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- nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2020 rok” – dokonano zmian:  

– w związku z zakończeniem realizacji zadania „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w 

Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” dokonano przesunięcia wolnych środków w planie w 

wysokości 15 705 zł z par. 6050 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika przy ul. 

Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie) par. 6050,  

- zwiększono kwotę dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jeleniewie z 16 000 zł do 33 000 zł (kwota zwiększenia 17 000 zł) – z przeznaczeniem na 
uporządkowanie terenu zamkniętego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wołownia, 

odtworzenie warstwy izolacyjnej i skarp składowiska oraz zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych przez wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów oraz wywieszenie tablic 

informujących o zakazie wstępu na teren składowiska, 

- nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności” – dokonano aktualizacji kwot wydatków w dziale 630,  

- nr 5 „Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok” - 

zwiększono kwotę dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jeleniewie z 16 000 zł do 33 000 zł (kwota zwiększenia 17 000 zł), 

- nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie” – zaktualizowano w zakresie planu dochodów i wydatków. 
 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące: 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz wystąpił do Rady Gminy o zaopiniowanie 

przyjęcia do budżetu na 2021 rok zadania w zakresie termomodernizacji Gminnej Biblioteki 

Publicznej. 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do budżetu powyższego zadania. 

 
 

 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. 11.12.2020 r. 


