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PROTOKÓŁ NR 22.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 11 sierpnia 2016 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: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Jan 

Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo, Danuta Harasz Skarbnik Gminy, Ewa 

Matusiewicz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie i Maria 

Waszkiewicz Sekretarz Gminy – protokolant. 

Lista obecności 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 XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025 – Danuta Harasz 

Skarbnik Gminy poinformowała komisję o wprowadzonych zmianach, które dotyczą: 

- poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 6 320,00 zł, jest to otrzymana dotacja  

z przeznaczeniem na OSP w Jeleniewie, 

- poz. 2 -  w związku ze zwiększonymi dochodami zostaje zmieniony plan wydatków   o kwotę 

131 102,87 zł w tym: wydatki bieżące poz. 2.1 została zwiększona o kwotę 124 782,87 zł, poz. 

2.1.3 zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł są to wydatki na obsługę długu w związku  

z zaciągniętym kredytem krótkoterminowym, poz. 2.2 są to wydatki majątkowe i ulegają 

zwiększeniu o kwotę 6 320,00 zł, 

- poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

została zmniejszona  o kwotę 5 479,00 zł,  

- poz. 11.2 została zwiększona o kwotę 22 484,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem 

organów jednostki samorządu terytorialnego i są to środki zabezpieczające do końca roku, 

- poz. 11.5 została zwiększona o kwotę 6 320,00 zł i są to nowe wydatki inwestycyjne, 
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Pozostałe pozycje w WPF nie uległy zmianie. Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiana 

wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie wyszły na TAK; 

 

2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok - Danuta Harasz Skarbnik Gminy poinformowała 

komisję o wprowadzonych zmianach w budżecie gminy na 2016 rok, które dotyczą: 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 85 002,00 zł i zmniejszony o kwotę 

3 000,00 zł. Są to dochody własne i otrzymane dotacje, które wpłynęły ponad zaplanowany 

plan oraz otrzymaliśmy zmniejszony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot 

wydatków energetycznych . Zmniejszenie dochodów o 3 000,00 zł, jest to przesunięcie  

w ramach działu, gdzie została zmieniana klasyfikacja  którą otrzymaliśmy na zakupy dla OSP 

Jeleniewo. Dochody wpłynęły w działach: 

- w 754 w rozdziale Ochotnicze straże pożarne otrzymaliśmy dotację z Komendy Głównej 

Straży Pożarnej na zakupy bieżące w wysokości 7 204,00 zł i zakupy majątkowe w wysokości 

6 320,00 zł, 

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodatkowe 

dochody wpłynęło 20 000,00 zł, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, 

- w dziale Oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł, 

- w dziale Pomoc społeczna dodatkowa kwota wypłynęła w wysokości 38 114,00 zł, w tym: są 

to zwiększone dotacje   w paragrafie wpływy z różnych dochodów w rozdziale Ośrodek 

Pomocy Społecznej w wysokości 5 000,00 zł,  jest to refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy, 

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska  plan zostaje zwiększony o kwotę 

9 864,00 zł, w związku ze złożonymi nowymi deklaracjami i przypis z tytułu opłaty za śmieci 

wynosi 209 864,00 zł i tyle powinno nam wpłynąć dochodów. 

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 006 984,33 zł. 

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 236 221,35 zł i zmniejszony o kwotę 

154 219,35 zł, zmiany zostały naniesione w działach: 

- Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 14 864,00 zł jako środki 

zabezpieczające na odśnieżanie dróg gminnych, 

- w dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł, zostało 

spowodowane tym iż zaplanowany plan został wykorzystany , jest to zabezpieczenie środków 

do końca roku, 

- w  dziale administracja publiczna  plan wydatków został zmniejszony w rozdziale Urzędy 

Wojewódzkie o kwotę 25,00 zł jest to pozostałość planu oraz w rozdziale Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w związku z 

ubezpieczeniem imprezy masowej na kwotę 300,00 zł, w dziale Urzędy Gmin plan został 

zwiększony o kwotę 20 484,00 zł i jest to zabezpieczenie środków do końca roku, w rozdziale 

pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na 

opłacenie składek, 

- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan zostaje zwiększony o kwotę 120,00 zł, w związku z zakupem urn 

wyborczych, 

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony  

o kwotę 15 524,00 zł, są to otrzymane dotacje oraz został zwiększony plan na paragrafie zakup 

usług pozostałych, 

- w dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł, w związku 

z zaciągniętym kredytem krótkoterminowym, 
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- w dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje 

zwiększony o kwotę 3 171,00 zł na zakupy paliwa i zmniejszony paragraf dodatkowe 

wynagrodzenie gdzie pozostała kwota 160,00 zł, 

- w dziale ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł zostaje 

zmniejszony plan na paragrafie wynagrodzenie bezosobowe i zakupy materiałów a zostaje 

zwiększony paragraf zakup usług pozostałych w związku z masową imprezą, 

- w dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje, które to zostały 

pomniejszone o kwoty środków własnych, które zabezpieczyliśmy w zarządzeniu nr 136 z dnia 

22 lipca 2016 roku, gdzie musieliśmy założyć swoje środki finansowe i zostaje zwiększony 

plan na wynagrodzeniach na zadaniach własnych w związku z brakiem środków z dotacji gdzie 

wynagrodzenie jest finansowane w wysokości 3% wykonanych wydatków,  

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 

19 734,00 zł są to środki zwiększone o przypis roku 2016 w wysokości 9 864,00 zł. w związku 

z rozliczeniem  środków opłaty śmieciowej od początku wejścia w życie  plan zostaje 

zmniejszony o kwotę 19 734, 00 zł a powstało to w wyniku podwójnego naniesienia środków 

w roku 2016. Zostaje zwiększony rozdział oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 000,35 zł  

w związku z obsługą toalet w okresie wakacyjnym i w tym celu został zmniejszony dział kultura 

fizyczna i sport, 

Ponadto zostają zastosowane przesunięcia w ramach zadań majątkowych: 

- zostaje zmniejszone zadanie pn. Budowa wodociągu na ulicy Sportowej o kwotę 30 000,00 

zł, zostaje zwiększone zadanie o kwotę 20 000,00 zł pn. modernizacja sieci wodociągowej we 

wsi Kazimierówka i o kwotę 10 000,00 zł zostaje zwiększone zadanie pn. modernizacja 

oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia, 

- zostaje zmniejszone zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B 

Czerwone Bagno-Szurpiły plan zostaje zmniejszony o kwotę 120 000,00 zł a zostaje 

wprowadzone nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Jeleniewie na 

kwotę 120 000,00 zł. 

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13 505 199,68 zł. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo – jak wyglądają wpłaty wszystkich opłat 

i podatków? 

Danuta Harasz Skarbnik Gminy – dużych zaległości nie ma, a upomnienia wysyłane są na 

bieżąco. 

Regina Aneszko Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej Urzedu – zobowiązań 

starszych jak koniec 2015 r. i 2016 r. w zapłacie opłaty śmieciowej nie ma. Upomnienie może 

zostać wysłane  po osiągnięciu zaległości powyżej 100,00 zł. 

Jacek Gałażyn Radny Gminy Jeleniewo – gdzie jest zapis o zwrocie nadpłaty podatku? 

Danuta Harasz Skarbnik Gminy – nadpłata podatku została wzięta z dochodów a nie  

z wydatków. Z uwagi na fakt, że był to dochód i z dochodów to należało zwrócić. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo – proszę o podanie przepisu prawnego na 

piśmie, że Skarbnik przekazuje bez zgody Rady nadpłatę podatku. Opinię w sprawie zwrotu 

podatku powinien wydać Radca Prawny Urzędu i Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Danuta Harasz Skarbnik Gminy – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej może być wydana 

w terminie 30 dni. 

Komisja postanowiła przegłosować wniosek Jana Bieleckiego Przewodniczącego Rady Gminy 

Jeleniewo: „Na jakiej podstawie Skarbnik Gminy przekazała zwrot nadpłaty podatku  

i udzielenie odpowiedzi na piśmie” (głosowanie – jednogłośnie); 

 

3) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych – Ewa Matusiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Jeleniewie poinformowała Komisję, że projekt przedstawiony na poprzedniej 

Komisji nie zawierał szczegółowych zapisów dotyczących zwolnień od płatności, a obecny 

projekt zawiera te zapisy; 

 

4) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na 

lata 2016-2026 – Ewa Matusiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jeleniewie poinformowała Komisję, że w powyższym projekcie Strategii został 

uwzględniony zapis dotyczący dostępu dla mieszkańców do lekarzy specjalistów w Ośrodku 

Zdrowia w Jeleniewie. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował, że  21 sierpnia planowana 

jest msza dożynkowa po której odbędzie się pokaz wieńców dożynkowych wraz z ogłoszeniem 

konkursu „Na najładniejszą posesję gminy”. Z uwagi na prowadzony remont ul. Sportowej 

dożynki odbędą się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie. Remont ulicy Sportowej 

prowadzony jest przez Powiat Suwalski, który ma być wykonany do 15 października br. 

 

   

  Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

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. 11.08.2016 r. 


