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PROTOKÓŁ NR 43.2021 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 
 

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

1A, sala na parterze. 
 

W posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo 

Katarzyna Zackiewicz, 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 Mysiukiewicza Ryszarda, zgłoszonego przez 

radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz. 
 

Przewodniczący Komisji Mysiukiewicz Ryszard przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXX 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. Projekty uchwał: 

1) przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych 

strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej – Komisje Rady jednogłośnie wyraziły 

solidarność, wdzięczność, szacunek i poparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i 

Policji, żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszy 

pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie doceniając 

wkład i zaangażowanie druhów ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy 

swoimi działaniami wspierają działania polskich funkcjonariuszy i żołnierzy; 

2) uchylenia uchwały Nr XXIX.164.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada  

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Miłośników 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” – uchylenie powyższej uchwały 

wynika z niezgodności przepisów ustawy o finansach publicznych;. 

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

Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z: 

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych: 

 - Zarządzeniem Nr 273.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2021 roku, 

 - Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 roku. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych  19 472 643,19 zł, 

- plan wydatków budżetowych  19 444 382,86 zł. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029: 
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- kwota dochodów ogółem została zwiększona o 19 380 zł, z czego: 

- dochody bieżące zmalały o 50 620 zł, 

- dochody majątkowe wzrosły o 70 000 zł,  

co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jeleniewo na dzień 10.12.2021 r. 

- kwota wydatków ogółem została zwiększona o 19 380 zł, z czego: 

- wydatki bieżące zmalały o 62 920 zł,  

- wydatki majątkowe wzrosły o 82 300 zł,  

co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jeleniewo na dzień 10.12.2021 r. 

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian - jest 

nadwyżkowy i wg planu na dzień 10.12.2021 r. wynosi 28 260,33 zł. 

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach w 2021 roku przedstawione są w tabeli. 

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Dochody ogółem: 19 453 263,19 zł +19 380,00 zł 19 472 643,19 zł 

dochody bieżące, w 

tym: 

17 621 166,71 zł -50 620,00 zł 17 570 546,71 zł 

z tytułu dotacji 

bieżących 

6 649 553,26 zł -60 000,00 zł 6 589 553,26 zł 

pozostałe 4 051 514,45 zł +9 380,00 zł 4 060 894,45 zł 

dochody majątkowe, 

w tym: 

1 832 096,48 zł +70 000,00 zł 1 902 096,48 zł 

ze sprzedaży majątku 25 558,00 zł 0,00 zł 25 558,00 zł 

z tytułu dotacji 

i środków 

przeznaczonych na 

inwestycje 

1 806 538,48 zł +70 000,00 zł 1 876 538,48 zł 

Wydatki ogółem: 19 425 002,86 zł +19 380,00 zł 19 444 382,86 zł 

wydatki bieżące 16 560 265,67 zł -62 920,00 zł 16 497 345,67 zł 

wydatki majątkowe 2 864 737,19 zł +82 300,00 zł 2 947 037,19 zł 

Wynik budżetu 28 260,33 zł 0,00 zł 28 260,33 zł 

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. 

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się. 

Dodano następujące przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących: 

1) Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego; 

3) Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze Wykonawcy. 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 

 

4) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok: 

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z: 

1. decyzji Wojewody Podlaskiego: 

- w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z tytułu 
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wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji wydanych po 15 listopada, r. 

85230 – 60 000 zł, 

2. wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o 

wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok – zmniejszenie planu wydatków w r. 

85230 w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” o 26 026 zł, 

3. wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 

o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok – zwiększenie przychodów i kosztów o 

45 000 zł, 

4. wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do 

budżetu na 2021 rok – przeniesienie wydatków w rozdziale 80101, 

5. zmian w zakresie realizacji wydatków majątkowych: 

- wprowadzenie zadania „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na 

zagospodarowanie terenu/budowę nowego obiektu publicznego w miejscu budynku 

„Zębiec” w Jeleniewie 12 300 zł, 

- wprowadzenie zadania „Sprzęt w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” 70 000 

zł, 

6. zmian w zakresie przekazywanych z budżetu dotacji: 

- Szkoła Podstawowa w Prudziszkach (r. 80103) – zwiększenie dotacji na utrzymanie: 

- oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – z kwoty 262 817 zł do kwoty 

275 200 zł (w związku z aktualizacją dotacji 30 listopada 2021r.), 

7. skorygowania planów poprzez:  

- zmniejszenie bądź zwiększenie w odniesieniu do wykonania, 

-  przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników: 

- wydatków majątkowych realizowanych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do   

   uchwały, 

- zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do uchwały, 

- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych  19 472 643,19 zł, 

- plan wydatków budżetowych  19 444 382,86 zł. 

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; 

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

wysokości stawki tej opłaty – do uchwalonych stawek zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach należy określić nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, dla których ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości; 

6) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo – w projekcie uchwały wynagrodzenie 

Wójta Gminy Jeleniewo zostało podwyższone o 10 % minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego; 
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7) zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Jeleniewo – w 

projekcie uchwały ustalono dietę przewodniczącemu rady w wysokości 100 % 

maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w gminach poniżej 15 tys. 

mieszkańców określonej przepisami prawa oraz radnym Gminy Jeleniewo zwiększono 

diety o 30 %; 

 

8) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Jeleniewo na lata 2022-2032” – „Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2022-2032” określa zadania polityki mieszkaniowej 

gminy i utrzymania zasobu na dobrym poziomie technicznym, zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb mieszkaniowych, tworzenie warunków do poprawy sytuacji mieszkaniowej 

mieszkańców, a przede wszystkim tworzenie warunków efektywnego wykorzystania 

istniejących zasobów mieszkaniowych i infrastruktury technicznej. 
 

 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 Samodzielny Referent Urzędu Gminy Jeleniewo Joanna Borowska poinformowała, że 

wraz z pracownikiem socjalnym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Magdą 

Wałejko i Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie prowadzona jest zbiórka na rzecz osób 

starszych, samotnych, która umożliwi im dostarczenie niezbędnej pomocy z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. Za udzielone wsparcie serdecznie podziękowała. 

  
  

 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. Bartoszewicz Renata –       …………………  

5. Mysiukiewicz Ryszard –       ………………… 

6. Pietrołaj Dariusz –       ………………… 

 
 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

dn. 10.12.2021 r. 


