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PROTOKÓŁ NR 11.2015 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 23 października 2015 r. 

 

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

 

W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady J.Bielecki, Wójt K.Urynowicz, 

Skarbnik D.Harasz, Kierownik ZGKiM w Jeleniewie W.Wawrzyn i Sekretarz M.Waszkiewicz 

– protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny M.Aneszko zgłosił Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Opiniowanie projektów stawek podatkowych i opłat lokalnych, ceny wody i 

ścieków obowiązujących na 2016 r.  

3. Podjęcie stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód 

powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa podlaskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1.  Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego przez Gminę Jeleniewo na 

dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - 

Wołownia - Przejma - Becejły km 0+002 – 0+508” - umowa z Samorządem Powiatu 

Suwalskiego określa udzielenie w kwocie 250 100,00 zł; 

2) zmian w budżecie gminy na 2015 rok: 
Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 30 947,70 zł są to otrzymane dotacje i dochody własne. 

Dochody wpłynęły w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej: 

W dziale administracja publiczna w wysokości 13 390,00 zł , są to: 

- w rozdziale Urzędy gmin wpłynęła kwota 5 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia  

z Biura pracy, 

- otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 3 390,00 zł w rozdziale promocja jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- oraz w rozdziale pozostała działalność otrzymana darowizna w wysokości 5 000,00 zł,  

W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła dodatkowe kwota wysokości  10 920,00 zł  w rozdziałach: 

- 3 000,00 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 

- wpływy z podatku od środków  transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota  

3 000,00 zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota w wysokości 7 000,00 zł, 
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W dziale oświata i wychowanie wpłynęła kwota 3 000,00 zł z tytułu odpłatności za oddziałek przedszkolny. 

W dziale pomoc społeczna plan dochodów został zwiększony o otrzymaną dotację  

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 3 600,00 zł 

Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zwiększoną dotację na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 37,70 

zł. Dodatkowe zwiększenie dochodów zostały przeznaczone na pokrycie braków po stronie wydatków.  

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  10 810 371,78 zł.  

 
Plan wydatków został zwiększony w działach: 

- rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie IV raty dla Izby Rolnicze, 

- na zakupy usług pozostałych w rozdziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 

zł, 

W rozdziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 2 500,00 zł na komisje Urbanistyczne i na wydane projekty decyzje 

zabudowy zostaje dodana kwota 10 000,00 zł 

- w celu pokrycia wydatków w innych działach zostaje zmniejszony rozdział obsługa długu publicznego tj. spłata 

odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 1 290,00 zł, 

- w dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1 386,00 zł, oraz 

zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego było 

zadanie wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy ulicy Sportowej w Jeleniewie a zostaje wprowadzone 

zadanie Wykonanie dokumentacji  na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z 

wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo” – Zespół Szkół w Jeleniewie. 

- w dziale pomoc społeczna plan wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na 

dożywianie dzieci w szkołach. 

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł, w związku 

z zwiększoną ilością piesków  w schronisku. 

- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 400,00 zł, i o 1 000,00 

zł dział Kultura fizyczna, obie te kwoty zostały przeznaczone na opłatę dla schroniska zwierząt. 

- w zdaniach zlecony w celu rozliczenia dotacji celowych zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 1,50 zł oraz 

została wprowadzona dotacja na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości  37,50 zł.  

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  11 810 371,78 zł. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.  

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów stawek podatkowych i opłat lokalnych, ceny wody i ścieków 

obowiązujących na 2016 r.: 

1)  stawki podatku od nieruchomości  

a) od gruntów: 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,89 zł od 1m2 powierzchni, 

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,47 zł od 1m2 

powierzchni, 

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1m2 

powierzchni; 

b) od budynków lub ich części: 

- mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
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- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków            

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu    

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w garaży na samochody 

osobowe) – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 

a) przeznaczonych na działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla 

których stawka wynosi 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

b) budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących 

gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, 

stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali 

swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka 

wynosi 2,00 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej, 

c) od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, 

z tym, że od linii wodociągowych zasilających w wodę oraz od budowli służących 

do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,5% wartości. 

2) od środków transportowych: 

- od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 

ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca –1.918,50 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsc – 2.425,51 zł. 

3) wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – dostosowanie do obowiązujących 

przepisów; 

4) przyjmuje się stawki ustawowe ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS z dnia  

19.10.2015 r. w zakresie podatku rolnego – 53,75 zł/q, i średniej ceny sprzedaży drewna 

ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w kwocie 191,77 zł/m3. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty stawek podatków i opłat lokalnych. 

 

Kierownik ZGKiM W.Wawrzyn przedstawił informację o ponoszonych kosztach w zakresie 

gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy. Proponowana przez zakład cena wody na 

2016 rok wynosi netto 2,41 zł/m3, zaś cena ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w 

Suwałkach wynosi 10,70 zł/m3. Na koniec I półrocza ubytki wody wynosiły ok. 45 %, a w tym 

roku zostało zlikwidowanych 15 przecieków. 

Komisja proponuje, aby na przyszłe posiedzenie Komisji został przygotowany projekt uchwały  

z proponowanymi stawkami cen wody i ścieków na 2016 rok. 

   

Ad. 3. Podjęcie stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych 

wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 

szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 

ograniczyć na terenie województwa podlaskiego. 

Komisja popiera stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej i nie zgadza się na tworzenie 

dodatkowych obszarów szczególnie narażonych w województwie podlaskim. 

 

Ad. 4. Radny T.Kalinowski – jeśli inwestycja ul. Sportowej w Jeleniewie nie będzie 

realizowana przez powiat, to jest mowa o przekazaniu tej kwoty na drogę powiatową w 

Wołowni. Dlaczego nie mówi się o drogach w innym terenie. 
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Przewodniczący Rady J.Bielecki – od 15 lat Wołownia nie miała żadnych inwestycji 

drogowych. 

Wójt K.Urynowicz – jest to propozycja Powiatu Suwalskiego, aby wykonać remont tej drogi. 

  

Podanie w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej Jeleniewo-Krzemianka. 

Komisja uważa, że takie podanie powinno być skierowane do Powiatu Suwalskiego  

o uwzględnienie zadania w budżecie powiatu. 

 

Pismo mieszkanki Ż.W. w sprawie uciążliwości wiatraków. 

Komisja uznała, że ta sprawa była już przekazywana dla firmy RWE o potrzebie 

przeprowadzania bieżących pomiarów. 

 

Pismo w sprawie przywrócenia przejazdu drogą w Prudziszkach. 

Wójt K.Urynowicz wyjaśnił, iż na tej drodze odbyła się wizja lokalna i obecnie sprawa jest 

rozstrzygana przez sąd. 

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz 

zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Podpisy komisji: 

1. Mysiukiewicz Ryszard -  Przewodniczący Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Andruszkiewicz Ryszard -      ………………… 

3. Aneszko Mirosław -       ………………… 

4. Bukpaś Damian -       …………………  

5. Ciszewski Sławomir -      ………………… 

6. Dąbrowski Mariusz -       ………………… 

7. Gałażyn Jacek –       ………………… 

8. Kalinowski Tadeusz –      ………………… 

9. Klepacki Dariusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –       ………………… 

11. Stankiewicz Tomasz –      ………………… 

12. Urynowicz Andrzej –      ………………… 

13. Waszkiewicz Stefan –      ………………… 

14. Wysocki Tomasz -      ………………… 

  

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 

Sp.MW. 

dn. 23.10.2015 r. 


