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PROTOKÓŁ NR 36.2021 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 21 maja 2021 r. 

 

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

1A, sala na parterze. 

 

W posiedzeniu uczestniczy 7 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 Ewelina Skowina, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Inwanowska, 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko, 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, Dyrektor Szkoły 

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

Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko, Starszy Specjalista Urzędu Gminy Jeleniewo 

Ludmiła Oniśko, Młodszy Referent Urzędu Gminy Jeleniewo Joanna Borowska, 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. Opiniowanie sprawozdań:  

1) zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2020 rok;  

2) wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2020 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 1. Opiniowanie sprawozdań:  

1) zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2020 rok – Komisja po zapoznaniu 

się z Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2020 rok nie wniosła żadnych uwag i pozytywnie 

zaopiniowała Raport o stanie Gminy Jeleniewo za 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania;  
2) wyrażenie opinii w sprawie z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2020 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo – Komisja po zapoznaniu się z: 

- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, 

- sprawozdaniem finansowym, 
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- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok, 

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2020 rok, 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo, nie wniosła żadnych uwag i pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Jeleniewo za 2020 rok wraz z informacją o stanie 

mienia Gminy Jeleniewo oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Jeleniewo. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz podziękował Radzie za współpracę, która 

pozwala na tak liczne wykonywanie zadań oraz wszystkim kierownikom i pracownikom 

jednostek organizacyjnych za zaangażowanie w ich realizację.  

 

Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXV sesji Rady Gminy Jeleniewo w 

sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029: 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z: 

- Zarządzenia Nr 219.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 r., 

- Zarządzenia Nr 223.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2021r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 r., 

- Uchwały Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Jeleniewo na 2021 r. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych 19 182 188,63 zł, 

- plan wydatków budżetowych 19 076 028,89 zł. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 

– 2029: 

1. zwiększa plan dochodów i wydatków o 605 064,31 zł, w tym:  

- dochody bieżące o 445 253,68 zł. Zmiany wynikają z: 

- Decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.177.2021.KG z dnia 21 kwietnia 

2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 

2021r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01095 § 2010 w kwocie  

422 253,68 zł, 

- Decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.167.2021.KG z dnia 20 kwietnia 

2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 

2021r. w dziale 750 – Administracja Publiczna – rozdz. 75011 § 2010 w kwocie  

20 000 zł, 

- Uchwały nr XXX/400/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 

2021 r. w sprawie udzielenia, przez samorząd województwa podlaskiego, pomocy 

finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu 

ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 3 000 zł. 

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące. 

- wydatki bieżące o 544 064,31 zł. Zmiany wynikają z decyzji i uchwały – jak wyżej – 

oraz kwoty 98 810,63 zł (pozostałej w budżecie w związku z otrzymaniem kwoty  

159 810,63 zł minus 61 000 zł – wydatek majątkowy), 

- dochody majątkowe o 159 810,63 zł.  

Zmiana wynika z: 
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- otrzymania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie 

inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – 

Kazimierówka” w kwocie 159 810,63 zł. 

- wydatki majątkowe o 61 000 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101791B 

Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w ramach 

środków z budżetu – w związku z ustaleniem wartości zadania w wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu; 

 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok: 

 uchwała wprowadza następujące zmiany: 

1. w zakresie dochodów - zwiększa plan o: 

- 159 810,63 zł w rozdz. 60016 § 6350 z tytułu otrzymania środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 

drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka”,  

- 3 000 zł w rozdz. 75412 § 2710 - w związku z udzieleniem, przez samorząd 

województwa podlaskiego, pomocy finansowej gminom z terenu województwa 

podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z 

przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Łączny wzrost dochodów wynosi 162 810,63 zł. 

2. w zakresie wydatków: 

1. aktualizuje załącznik wydatków majątkowych, poprzez: 

- wprowadzenie kwoty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 

wysokości 159 810,63 zł, 

- zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie zadania „Budowa drogi gminnej 

nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” 

w ramach środków z budżetu – w związku z ustaleniem wartości zadania w wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu na jego realizację.  

 

 Dz. 

 

Rozdz. 

 

     § 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego  

 

Plan na rok 

2021 

600 60016  

6050 

6050 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka: 

- środki z budżetu: 106 540,43 

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 159 810,63 

266 351,06 

600 60016 

 

6050 

Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego 

Parku Krajobrazowego  

- środki z dotacji celowej Zarządu Województwa Podlaskiego: 400 000,00 

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100 000,00  

- środki z budżetu: 61 000,00 

561 000,00 

2. zwiększa plan wydatków w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne –                           

o kwotę 3 000 zł w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” -                       

w związku z udzieleniem, przez samorząd województwa podlaskiego, pomocy 

finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu 

ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

3. aktualizuje plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 98 810,63 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

Łączny wzrost wydatków wynosi 162 810,63 zł. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych  19 182 188,63 zł, 

- plan wydatków budżetowych  19 076 028,89 zł. 
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Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi 

w 2021 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o 

finansach publicznych; 

 

3) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

należnej w roku 2021 – w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na terenie kraju 

wprowadzone zostały długotrwałe ograniczenia funkcjonowania placówek gastronomicznych, 

uniemożliwiające korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży. Miało to negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gastronomiczną. Możliwość zwolnienia z opłaty reguluje art. 31zzca ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Zgodnie z tym zapisem rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa  w  art. 

11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, należnej w 2020 roku lub w 2021 roku lub przedłużyć termin na jej wniesienie, a także 

w przypadku zwolnienia z opłaty może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 

roku. Z uwagi na fakt, że przygotowanie i podjęcie uchwały nastąpiło po ustawowym terminie wpłaty 

pierwszej raty – 31 stycznia 2021 roku, a opłata należna nie podlega zwrotowi, zwolnienie nie może 

obejmować nieopłaconą część stanowiąca 2/3 opłaty rocznej. Art. 31zzca wyżej wymienionej ustawy 

wprowadza wyjątek dotyczący zwrotu wpłaconej opłat dla przedsiębiorców, którzy dokonali opłaty za 

cały rok 2021 do dnia 31 stycznia 2021 roku; 

 

4) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego – ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r . o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) rady gmin zostały 

zobowiązane do podjęcia w terminie do 1 lipca 2021 r. uchwały określającej wzór wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 2 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.); 

 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 

Błaskowizna na rzecz użytkowników wieczystych – dotychczasowi użytkownicy wieczyści 

złożyli wniosek o zakup prawa własności nieruchomości ozn. nr. geod. 214/9 o pow. 0,0023 

ha, 214/10 o pow. 0,0159 ha położonych w miejscowości Błaskowizna. Przedmiotowe 

nieruchomości użytkowane są rolniczo. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie 

wieczyste, może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Z dniem zawarcia 

umowy sprzedaży nieruchomości, wygasa z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo 

użytkowania wieczystego. Przepis art. 37 ust. 2 pkt 5 przedmiotowej ustawy przesądza, że gdy 

nieruchomość zbywana jest na rzecz jej użytkownika wieczystego, odbywa się to w drodze 

bezprzetargowej. Cenę wykupu nieruchomości stanowić będzie różnica pomiędzy wartością 

prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, która zostanie ustalona przez 

rzeczoznawcę majątkowego; 

 

6) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego – zgodnie z 

art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych, spisy inwentaryzacyjne mienia 

komunalnego są sporządzane przez komisję inwentaryzacyjną powołaną przez radę gminy do 

zadań związanych z komunalizacją mienia, regulowania stanu prawnego nieruchomości i 

potrzebą włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości. 
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 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 

Starszy Specjalista Urzędu Gminy Jeleniewo Ludmiła Oniśko poinformowała radnych, że jest 

zlecone wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Rychtyn, Leszczewo, 

Okrągłe, Czerwone Bagno w gminie Jeleniewo. 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo uznały, że po zapoznaniu się z wynikami analizy decyzja 

zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady w miesiącu czerwcu br.  

 

Wniosek Koordynatora Tęczowej Wiosny w Białymstoku o przyjęcie deklaracji solidarności z 

osobami LGBT+ - Komisja Rady Gminy Jeleniewo po zapoznaniu się z projektem uchwały o 

deklaracji solidarności z osobami LGBT+ uważa, iż Gmina Jeleniewo jest miejscem 

przyjaznym, otwartym, różnorodnym i bezpiecznym dlatego też nie ma potrzeby przyjmowania 

powyższej uchwały. 

 

Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowe im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożeny 

Sobieszczańskiej o możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wykonanie remontu 

kominów w szkole. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – po przeprowadzeniu ogłoszonych przetargów 

w II połowie br. będzie można podjąć decyzję o wykonaniu tego zadania. W przypadku braku 

funduszy remont kominów będzie można wykonać w 2 etapach.   
 

 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 –       …………………  

 
Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

dn. 21.05.2021 r. 


