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PROTOKÓŁ NR 6.2019 

z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 25 marca 2019 r. 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 
 

 W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, 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 ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z 

Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i Komisją Rewizyjną 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 V sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Opiniowanie sprawozdań: 

1) z realizacji z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok; 

2) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok. 

3. Sprawy bieżące. 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019–2031 – 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona o dokonane zmiany, które zostały 

wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Zostały też wprowadzone wolne środki, które to 

spowodowały zmniejszenie do zaciągnięcia kredytu bankowego na rok 2019. W związku z 

planowanym do zaciągnięcia kredytu na zadania kontynuowane rozszerzyliśmy WPF do 

roku 2031, mając na uwadze zabezpieczenie spłaty na funkcjonowanie budżetu.  Dochody 

ogółem zostały zwiększone o kwotę 510 406,71 zł, dochody bieżące zostały zwiększone o 

kwotę 274 838,71 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
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osób prawnych zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł, podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 

99 293,00 zł. Otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 99 599,00 zł, 

zwiększyły się też dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 28 558,71 zł. 

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 235 568,00 zł. 

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 510 406,71 zł w tym wydatki bieżące zostały 

zwiększone o kwotę 202 866,61 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 307 540,10 

zł. 

Zostały wprowadzone wolne środku w wysokości 773 789,53 zł. Wprowadzona kwota ta 

spowodowała zmniejszenie kredytu do zaciągnięcia w roku 2019 a zarazem zmniejszenie 

kwoty długu na koniec roku 2019. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 

71 972,10 zł. 

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 

97 422,39 zł a wydatki z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

zmniejszyły się o kwotę 35 000,00 zł. 

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 307 540,10 zł. Zostało uaktualnione zadanie 

Budowa boiska gminnego gdzie zostały wprowadzone środki UE i dotacja z Ministerstwa 

Sportu oraz środki własne budżetowe. Zostały wprowadzone zadania pn. Wykonanie 

dokumentacji za zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem 

Kamenduł, zostało zwrócone 50 000,00 zł jako dotacja dla OSP na zakup samochodu 

strażackiego, wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika 

elektronicznego i dostępu  szkoły do szybkiego Internetu. Zostały też zaplanowane środki 

na wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na 

budynkach użyteczności publicznej. Zostały wprowadzone dochody bieżące na programy, 

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, jest to kontynuacja programy: 

”Ja w Internecie”. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków UE zostały zmniejszone o kwotę 369 297,00 zł (ogółem zostały 

zmniejszone środki UE a zwiększone środki Ministerstwa Sportu). Zostały wprowadzone 

wydatki  bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE 

na kwotę 56 289,56 zł (są to środki z roku 2019 i pozostałe z roku 2018). 

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków 

UE zostały zwiększone o kwotę 205 458,00 zł. Na te wydatki majątkowe mamy już 

podpisane wszystkie umowy. 

Lata 2020 – 2031 zostały skorygowane do planowanego do zaciągnięcia kredytu i jego 

spłaty. Spłaty zostały zaplanowane do roku 2031 jest to długi okres ale przy planowaniu 

dochodów na tak odległe lata mija się z rzeczywistością i zostały zaplanowane w 

bezpiecznych kwotach. W przypadku zmniejszenia kredytu dane zostaną zaktualizowane; 

2) zmian w budżecie gminy na 2019 rok: 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 384  231,71 zł. Dochody zostały 

zwiększone w działach: 

1. Transport i łączność o kwotę 3 800,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, 

2. Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 4 300,00 zł z tytułu 

wpływów za przekształcenie na własność użytkowania wieczystego, 

3. Działalność usługowa plan został zwiększony o kwotę 33 974,00 zł jest to zwrot 

kosztów z roku 2018 za wypłatę odszkodowań za budowę 400 setki, 

4. Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 99 599,00 zł w związku ze 

zwiększoną subwencją oświatową, 

5. Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 233 362,00 zł w związku z 

wpływami z różnych dochodów w wysokości 2 094,00 zł, zostaje wprowadzona dotacja 

z Ministerstwa Sportu  w wysokości 600 565,00 zł  i środki UE w wysokości 369 297,00 
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zł na zadnie Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-

rekreacyjną w Jeleniewie i budowa boiska,  

6. Zostaje zmniejszona dotacja z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole w 

wysokości 1 247,00 zł, 

7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 

6 320,00 zł z tytuł u wpłat na kolektory słoneczne w wysokości  6 200,00 zł i odsetki 

od nieterminowych wpłat w wysokości 120,00 zł. 

Na zdaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja w wysokości 4 123,71 zł z 

przeznaczeniem na projekt „Za życiem”. 

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 15 138 015,91 zł. 

W planie wydatków zostały naniesione zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu 

wydatków. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 823 359,61 zł i zmniejszony o kwotę 

439 127,90 zł. zwiększenia powstały w działach: 

1. Transport i łączność plan został zwiększony o kwotę 72 443,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup usług pozostałych na kwotę 54 043,00 zł (odśnieżanie dróg gminnych 24 043,00 

zł) i na wykonanie ewidencji przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych na 

terenie gminy Jeleniewo ( 30 000,00 zł), zakup usług remontowych plan wydatków 

zostaje zwiększony o 20 000,00 zł i zmniejszony o 1 600,00 zł i zakupy wydatków 

inwestycyjnych zostaje zmniejszony o kwotę 19 917,90 zł. Zostały zastosowane zmiany 

w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą klasyfikacji tak:  

1) Sołectwo Podwysokie Jeleniewskie zostaje zmniejszony paragraf wydatki 

inwestycyjne na kwotę 7 346,30 zł a zwiększony paragraf zakup usług 

pozostałych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

2) Zarzecze Jeleniewskie zostaje zmniejszony paragraf zakup usług remontowych 

w drogach gminnych a zwiększony rozdział gospodarka gruntami i 

nieruchomościami, 

3) Okrągłe zostaje zmniejszony paragraf wydatki inwestycyjne na kwotę 12 571,60 

zł a zwiększony paragraf zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarka 

gruntami i nieruchomościami. 

2. Gospodarka mieszkaniowa plan został zwiększony o kwotę 21 517,90zł . 

3. W dziale turystyka plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na 

wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi 

Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł. 

4. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 9 000,00 zł z 

przeznaczeniem na różne opłaty i składki w wysokości 3 000,00 zł i 6 000,00 zł na 

wynagrodzeniu bezosobowym (jest to zatrudnienie osoby do pomocy wypełniania 

wniosków dla ludności w ramach projektu „czyste powietrze”). 

5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje 

zwiększony o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na samochód strażacki, 

(kwota ta była zabrana w poprzednich zmianach). 

6. Oświata i wychowanie plan został zwiększony z przeznaczeniem na: 

1) 35 000,00 zł na wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika 

elektronicznego i dostępu szkoły do szybkiego Internetu, 

2) 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne własne na budowę boiska 

i zagospodarowanie terenu pod działalność  kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie i 

zostały skorygowane środki UE, dotacja Ministerstwa Sportu i środki własne. 

7. W dziale ochrona zdrowia zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł w 

ramach wydatków bieżących. 
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8. W dziale Pomoc Społeczna plan został zmniejszony i zwiększony z przeznaczeniem na: 

1) W rozdziale Usługi opiekuńcze plan został zmniejszony o kwotę 800 zł , które 

zostały przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 

500,00 zł i zakup usług zdrowotnych na kwotę 300,00 zł, 

2) W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania plan zostaje zmniejszony o kwotę 

1 247,00 zł, jest to zmniejszenie dotacji, 

3) Rozdział pozostałą działalność plan został zwiększony o kwotę 3 660,00 zł, są to 

świadczenia za wykonane prace społeczno-użyteczne . 

9. W dziale rodzina plan został zwiększony o kwotę 100,00 zł są to pozostałe odsetki które 

są przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za nienależnie pobrane 

świadczenie rodzicielskie. 

10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 

15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na 

zadaniu na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie 

Jeleniewo. 

Na zdaniach zleconych zostają zastosowane przesunięcia w ramach rozdziału i zostaje 

wprowadzona otrzymana dotacja z praznaczeniem „Za życiem”.  

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 16 618 004,37 zł; 

3) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

– podjęcie niniejszej uchwały zapewni ustawowe standardy realizowania zadań, o 

których mowa ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

jak również czynności i tryb przeprowadzania kontroli. Rada gminy jest zobowiązana do 

przyjęcia w drodze uchwały planu nadzoru, przy czym  Wójt Gminy może prowadzić 

czynności nadzorcze także poza przyjętym planem nadzoru, w przypadku powzięcia 

informacji o: 

a) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub 

sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, 

b) nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w 

rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym, 

c) niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań; 

4) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na 2019 rok – uchwalenie Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na 

terenie Gminy Jeleniewo, corocznie do dnia 31 marca jest wypełnieniem obowiązku 

wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o ochronie zwierząt, który obliguje gminy do 

zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz 

ich wyłapywania. W przygotowanym programie określona została wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym 

budżetu Gminy Jeleniewo na 2019 rok. Projekt programu został pozytywnie 

zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządcę obwodu łowieckiego 

oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Opiniowanie sprawozdań: 

1) z realizacji z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok – zadania gminy w zakresie 

wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. Celem programu jest wsparcie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu 
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funkcjonowaniu. Tworzenie systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej zapewnia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i 

pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. W 2018 roku 

w Ośrodku nie był zatrudniony asystent rodziny. Praca z rodzinami dzieci 

zagrożonych destabilizacją prowadzona była przez pracowników socjalnych Ośrodka 

poprzez: 

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów (praca socjalna), 

- motywowanie członków rodzin do poszukiwania pracy, 

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

- udzielanie pomocy finansowej celem poprawy sytuacji życiowej rodzin. 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone było przez specjalistów - psychologa i pedagoga 

w Szkole Podstawowej w Jeleniewie oraz prawnika, psychologa i doradcy rodzinnego w 

PCPR w Suwałkach; 

2) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok – do zadań własnych gminy o 

których mówi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w 

szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

poprzez: 

a) opracowanie i realizacje gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie   oraz   ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w  

rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia, 

d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020 został przyjęty do realizacji 

uchwałą nr XIV.84.2016 w dniu 15 marca 2016 r. Program stanowi interdyscyplinarną strategię 

działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i 

organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie, działające na poziomie 

gminnym. Zgodnie z zapisami Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

do 31 marca każdego roku raz w roku składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania. 

 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 

 

Przedstawienie projektu odpowiedzi na pisma sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie projektów ustaw o ochronie zwierząt, systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt 

gospodarskich i oczekiwań rolników względem pszczelarzy i rolników.  

Komisja Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

odpowiedzi na ww. pisma.  

 

Rozpatrzenie podań w sprawie: 

1) sprzedaży drogi w Prudziszkach – Komisja uznała, że sprawę sprzedaży drogi należy 

skierować do radnego okręgu i sołtysa sołectwa w celu uzyskania opinii w tym zakresie; 
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2) udostępnienia nieodpłatnie autobusu dla Fundacji Kierunek Ultra w Suwałkach na 

dowóz uczestników biegu pn. „II edycja biegu ultra Kierunek Ultra – Hańcza oraz 

Turtul Trail” organizowanego w dniu 13.04.2019 r. na terenie Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego – Komisja pozytywnie zaopiniowała podanie o udostępnienie 

autobusu; 

3) poszerzenia drogi w Jeleniewie przy ul Suwalskiej – Komisja uważa, że należy 

uzgodnić z właścicielami gruntów nieodpłatne ich przekazanie na poszerzenie drogi.  

   

 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 
 

Sp.MW. 

dn. 25.03.2019 r. 


