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PROTOKÓŁ NR 27.2016 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

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

 

W posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, 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. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025,  

- budżetu gminy na 2017 rok.  

2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

3. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025,  

i budżetu gminy na 2017 rok przedstawiła Danuta Harasz Skarbnik Gminy:  

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025 określa prognozę 

kwoty długu i spłat zobowiązań określonych w załączniku nr 1 i wykaz przedsięwzięć 

realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2. Podstawą opracowania 

wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za 

lata 2014 -2016. Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy została opracowana na lata 2017-

2025, zgodnie z art.227, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi 

część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały 

zaciągnięte zobowiązania, w naszym przypadku jest to rok 2025. Taki okres został 

podyktowany tym, iż w uchwale budżetowej jest zaplanowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę 

1 745 101,78 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na kwotę 1 092 835,94 zł (pod 
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warunkiem że te zadania będą kontynuowane) i 652 265,84 zł na spłatę kredytów i pożyczek z 

lat ubiegłych. Mamy nadzieję, iż choć połowę tej kwoty uda nam się pozyskać z wolnych 

środków, ale to będzie wiadome po zamknięciu roku budżetowego. Na prognozowane dochody 

ogółem mają wpływ środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Na rok 2017 

środków z UE zostały zaplanowane w wysokości 1 639 043,90 zł, jest to dofinansowanie z 

PROW na które będziemy ubiegać się w roku 2017. Na te zadania mamy już pełną 

dokumentację i kosztorysy.  

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość 

osiągnięcia planowanych dochodów. Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia 

zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi;  

    

2) projekt budżetu gminy na 2017 rok ustala:  

- dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 17 264 423,68 zł, z tego: dochody bieżące w 

kwocie 15 124 868,32 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 139 555,36 zł,  

- wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 18 357 259,62 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 

14 670 128,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 687 130,99 zł, 

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

strukturalnych i Funduszu Spójności tj. modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie 

Jeleniewo, przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B 

Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo, budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka, 

wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – 

polskiej oraz kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne 

Zespołu Szkół w Jeleniewie; 

 

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektami uchwał Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025 i budżetu Gminy Jeleniewo na 2017 rok oraz 

pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 

2016 r., pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo 

na lata 2017-2025 i projekt budżetu Gminy Jeleniewo na 2017 rok.   

 

Ad. 2. Projekty uchwał w sprawie:  

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii na rok 2017 – Program na 2017 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w latach 

ubiegłych. Jest on częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem 

określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i wspierania przedsięwzięć mających na celu 

przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu oraz narkomanii;  

 

2) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok; 

 

3) przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok i sprawozdań z 

działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok; 

 

4) zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą: 

„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych 

wewnętrznych” realizowanego w ramach porozumienia z dnia 04 września 2015 r. Gminy 

Jeleniewo z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Suwałki 

-  wartość zadania wyniesie szacunkowo około 600 000,00 zł, z czego: z funduszu leśnego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki dofinansowanie 

zadania wyniesie około 70 % a z budżetu Gminy Jeleniewo wkład własny na zadanie wyniesie 

około 30 %. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
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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. Dąbrowski Mariusz -      ………………… 

6. Gałażyn Jacek –        ………………… 

7. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Stankiewicz Tomasz –       ………………… 

10. Urynowicz Andrzej –       ………………… 

11. Waszkiewicz Stefan –       ………………… 

12. Wysocki Tomasz –       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 

 

Sp.MW. 

dn. 09.12.2016 r. 


