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PROTOKÓŁ NR 23.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 12 września 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, Marek Dziemian Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Suwałkach Danuta Harasz Skarbnik Gminy 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 informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o 

wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze  2016 roku 

wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Szkół, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie. 

2. Przedstawienie informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie na temat przygotowania 

Zespołu Szkół w Jeleniewie do nowego roku szkolnego 2016/2017. 

 

3. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o 

wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze  2016 roku wraz 

z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Jeleniewie. 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął przychody na 

poziomie 300 810,19 zł (48,44% wykonania planu na 2016 r.) oraz poniósł koszty w wysokości 

298 736,06 zł (39,65 % wykonania planu na 2016 r. W ramach otrzymanych przychodów 
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wyodrębnia się przychody związane ze sprzedażą produktów i usług 265 229,03 zł, otrzymane 

dotacje  33 623,07 zł, przychody finansowe (otrzymane odsetki) 1 929,09 zł, pozostałe 

przychody (wynagr. z tyt. terminowego przekazania PIT-4) 29,00 zł. Stan rachunku bankowego 

na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 106 977,66 zł. 

Stefan Waszkiewicz Radny – kilka razy było zgłaszane, że z hydrantu przy bloku cały czas 

cieknie woda. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – zakład powinien prowadzić rejestr 

uwzględniający wszystkie zgłoszenia w sprawie przecieków.   

 

2) Zespół Szkół w Jeleniewie  

Plan dochodów wynosi 20 380,00 zł, którego wykonanie wyniosło 9 059,64 zł, tj.44,45%. Plan 

wydatków w dziale – 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” w 

wysokości 1 521 763,50 zł został zrealizowany na kwotę 780 139,05 zł, co stanowi 51,27 % 

wykonania planu. Wydatki te głównie były przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń 

– jest to kwota 673 664,50  zł, co stanowi 86,35 % ogólnych wydatków. Plan wydatków w 

rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w wysokości 192 

793,00 zł został zrealizowany na kwotę 101 382,31 zł, co stanowi 52,59% wykonania planu. 

Plan wydatków w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego wynosi 138 

193,00 zł. został wykonany w wysokości 73 861,45 zł., co stanowi 53,45%. Plan wydatków w 

rozdziale 80110 – „ Gimnazja” w wysokości 1 023 708,00 zł został zrealizowany na kwotę 

520 095,32 zł, co stanowi 50,81 % wykonania planu. Plan wydatków w rozdziale – 80146  

„Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli” w wysokości  15 100,00 zł został zrealizowany na 

kwotę 5 054,33 zł, co stanowi  33,47 % wykonania planu. Plan wydatków w rozdziale 80150 

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  wynosi 80 100,00zł. 

Wydatkowano kwotę 15 452,93zł, co stanowi 19,29% ogólnych wydatków. Plan wydatków w 

rozdziale – 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 45 455,00zł został zrealizowany w 

wysokości 34 455,00zł, co stanowi 75,80% wykonania planu. W wyżej wymienionym rozdziale 

ujęty jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (emerytów). 

Plan wydatków w rozdziale   85401  „Świetlice szkolne” wynosi 59 413,00 zł a wykonanie 

25 538,90 zł, co stanowi 42,99 % wykonania planu. 

Alicja Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie poinformowała Komisję, że w 

oddziale przedszkolnym dla dzieci 4 i 5 letnich powinna być zwiększona od września o 2 

godziny praca pracownika obsługi. Z uwagi na fakt, że w oddziale zatrudniony jest jeden 

nauczyciel, który wykonuje opiekę przez 7,5 godziny dziennie a pracownik obsługi jest 

zatrudniony na 6 godzin. Budżet szkoły posiada fundusze na zwiększenie tego zatrudnienia. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie o 

zwiększenie zatrudnienia pracownika obsługi o 2 godziny dziennie. 

 

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 

W 2016 roku w I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody  w 

wysokości 118 885,06 zł, tj. 54,02 % całego planu finansowego. Zostały poniesione koszty 

ogółem 116 037,69 zł. Otrzymana w 2016 roku dotacja budżetowa w kwocie 109.000 zł i środki 

z wynajmu sali w wysokości 2 850 zł zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych. W I półroczu 2016 roku zakupiono 132 pozycji książkowych na powiększenie 

księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 4.640,13 złotych. Biblioteka służy 

przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, 

rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy. 

 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie 
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Ogółem  plan wydatków  w  I  półroczu  2016 r.  został wykonany w 53,07% , tj. w kwocie 

409 051,06 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się 

następująco:  

- środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej, na plan 

96 200,00 zł, wykonanie 46 951,77 zł, co stanowi 48,81%  planu, 

- umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. 

wydatkowano na powyższy cel 3 600,00 zł., co stanowi  24,32% wykonania planu, 

- Ośrodek opłacił 71  składek dla  12 osób pobierających zasiłek stały, plan w tym rozdziale 

wynosi 3 801,00 a wydatki w I półroczu wyniosły  3.583,26 zł co stanowi  70,19 % planu, 

- zasiłki okresowe otrzymały 34 rodziny, w tym liczba osób w rodzinach wyniosła 90,  

zrealizowano 126 świadczeń, wydatki w I półroczu wyniosły  41 237,39 zł. co stanowi 60,63% 

wykonania planu, 

- zasiłki celowe wypłacono na  kwotę  5.934,00  zł, w tym specjalny zasiłek celowy wyniósł 

4.560,00 zł oraz pomoc w postaci schronienia otrzymały 2 osoby na kwotę 4.663,10 zł, 

- zasiłki stałe otrzymało 14 osób, tj. 83 wypłaconych świadczeń, a wydatki w I półroczu wyniosły   

43.261,28 zł, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie zatrudnia 6 pracowników w tym: 

kierownik 1 etat, główny księgowy – ¼ etatu,  pracownik socjalny – 3 etaty /w tym: 1 pracownik 

na urlopie rodzicielskim/, którego koszty w I półroczu wynosiły 125 272,70 zł, 

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  wydatkowano kwotę 

77.899,75 zł, 

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono dla 115 uczniów na kwotę 

57.960,00 zł. oraz 6 uczniom przyznano zasiłki szkolne na kwotę 2.820,00 zł. Łącznie 

wydatkowano 60 780,00 zł. 

Danuta Harasz Skarbnik odczytała uchwałę Nr RIO.V-00320-10/16 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej 

opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jeleniewo informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze 2016 roku.     

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione informacje o wykonaniu budżetu gminy wraz 

z wykonaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 r. 

 

Ad. 2. Przedstawienie informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie na temat 

przygotowania Zespołu Szkół w Jeleniewie do nowego roku szkolnego 2016/2017. 

Alicja Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – budynek po szkole w 

Gulbieniszkach pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół w Jeleniewie. Wyposażenie szkoły 

zostało przeniesione do Jeleniewa, jedynie pozostał plac zabaw przy szkole. W budynku szkoły 

w Jeleniewie zostało przystosowane i wyremontowane pomieszczenie dla oddziału 

przedszkolnego oraz 2 pomieszczenia do nauki, 2 pomieszczenia na potrzeby biblioteki i 

czytelni oraz pokój nauczycielski, a 1 salę lekcyjna pomalowali rodzice uczniów. Plac przy 

szkole wymaga remontu oraz dokończenia części ogrodzenia. Dla uczniów dojeżdżających 

został ustalony harmonogram dowozów, ale posiadane 3 środki transportu muszą dowieźć 

uczniów z 6 kierunków, dlatego część uczniów wyjeżdża do szkoły we wczesnych godzinach 

rannych. Poza tym 1 uczeń dowożony jest do szkoły z oddziałem integracyjnym w Suwałkach.      

Tadeusz Kalinowski Radny – dlaczego uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego mają 

same bieganie. 

Alicja Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – zajęcia z wychowania fizycznego 

prowadzone są zgodnie z opracowanym planem zajęć.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację na temat przygotowania Zespołu 

Szkół w Jeleniewie do nowego roku szkolnego 2016/2017. 
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Ad. 3. Marek Dziemian Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach poinformował 

Komisję, że należałoby zmienić zakres robót na ul. Sportowej w Jeleniewie, który związany 

jest ze zmianą działki, na którą ma być odprowadzona woda. Obecnie woda z drogi została 

odprowadzona na grunt poza budynkami zgodnie z dokumentacją. W tej sprawie zostało 

wznowione postępowanie i nie można jego przedłużyć. Rozpoczęcie II etapu pozwoliłoby na 

uspokojenie protestów mieszkańców. Zadanie byłoby zakończone wiosną 2017 r. wraz z 

odprowadzeniem wody. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – z uwagi na protesty mieszkańców 

obawiających się podtapiania ich budynków, woda musi być dalej odprowadzona. Koszt 

dodatkowych robót wraz z dokumentacją wyniesie ponad 40 tys.zł.  

Marek Dziemian Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach przedstawił Komisji 

harmonogram remontów dróg powiatowych, który zakłada ujęcie w budżecie powiatu na 2017 

rok remont drogi Suchodoły-Wołownia. Przewidywany koszt tego zadania to ok 600 tys.zł.  

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – Rada Gminy wyraziła zgodę na ujęcie tego 

zadania w budżecie gminy na 2017 rok. Gmina może zawrzeć z Powiatem Suwalskim 

porozumienie na wykonanie remontu drogi Suchodoły-Wołownia. Z uwagi na nieprzewidziane 

prace tej inwestycji, gmina miałaby mniejszy udział w remoncie drogi Suchodoły-Wołownia. 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała zmianę zakresu robót ulicy Sportowej w Jeleniewie.  

 

Tadeusz Kalinowski Radny – na drodze Hultajewo-Becejły brak jest widoczności poprzez 

zasłaniające drzewa i krzewy. 

Ryszard Mysiukiewicz Przewodniczący Komisji – ta sama sytuacja jest na drodze Szurpiły-

Rutka. 

Damian Bukpaś Radny – we wsi Malesowizna także jest niewidoczny przejazd.  

Ryszard Andruszkiewicz Radny – droga Prudziszki-Suchodoły ma szczeliny i czy można je 

uzupełnić asfaltem. 

Marek Dziemian Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach – powiat obsługuje 565 

km dróg, ale wszystkie państwa uwagi zanotowałem i postaramy się te prace wykonać. 

 

    

  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–      ………………… 
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12. Urynowicz Andrzej –      ………………… 

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

14. Wysocki Tomasz –       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

Sp.MW. 
dn. 12.09.2016 r. 


