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PROTOKÓŁ NR 28.2016 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

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

 

W posiedzeniu uczestniczy 11 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 pod obrady XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał w sprawie:  

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025:  
- dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 417893,99 zł. w tym dochody bieżące zostały 

zwiększone o kwotę 389 524,99 zł i dochody majątkowe o kwotę 23369,00 zł, 

- plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 389601,36 zł w tym wydatki bieżące o 

kwotę 469 098,99 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 79497,63 zł;  

    

2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok:  

- zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych 

o kwotę 74 427,80 zł i zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 46 330,11 zł - 

zgodnie z załącznikiem nr 1, 

- zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych 

o kwotę 411 133,69 zł i zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 411 328,63 zł - 

zgodnie z załącznikiem nr 2, 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

- plan dochodów budżetowych ogółem 12 183 510,80 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 

12 076 039,27 zł i dochody majątkowe w wysokości 107 471,53 zł, 

- plan wydatków budżetowych ogółem 12 653 433,52 z tego: wydatki bieżące w wysokości  

11 976 043,97 zł i wydatki majątkowe w wysokości 677 389,55 zł; 
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3) przekazania przez Gminę Jeleniewo zadań publicznych dla Miasta Suwałki w zakresie 

realizacji obowiązku szkolnego nauki religii dla uczniów z terenu gminy Jeleniewo. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

      

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. Klepacki Dariusz –       ………………… 

8. Sobol Justyna –        ………………… 

9. Stankiewicz Tomasz–       ………………… 

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

11. Wysocki Tomasz –       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 

 
Sp.MW. 

dn. 28.12.2016 r. 


