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PROTOKÓŁ NR 30.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 20 lutego 2017 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 Jan Bielecki, Wójt Gminy 

Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Zbigniew Kurmiłko Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Suwałkach, Stanisław Pilichowski OSP Jeleniewo, Zbigniew Dąbek Radca Prawny Urzędu, 

Danuta Harasz Skarbnik i Maria Waszkiewicz Sekretarz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Mirosław 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 XXII 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) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na 

obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego - zgodnie z art. 206 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60) Rada Gminy Jeleniewo przekazuje uchwałę do Podlaskiego Kuratora Oświaty i 

związkom zawodowym do zaopiniowania;   

2) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – 

nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła zmiany w 

sposobie obliczania dotacji dla podmiotów oświatowych. Nowy art. 78 b określa definicje i 

zasady obliczania podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia. Nowelizacja 

nakłada na samorządy publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty 

dotacji dla poszczególnych dotowanych jednostek oświatowych; 

3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017 - Program został pozytywnie zaopiniowany 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i ma zastosowanie do wszystkich zwierząt 

domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich; 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017–2025 dotyczą: 
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- w roku 2016 zostało wprowadzone faktyczne wykonanie budżetu, które jest zgodne ze 

sprawozdaniami za rok 2016. Wynik z działalności bieżącej zamknął się nadwyżką operacyjną  

(tzn. dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 

540 318,87 zł . Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 51 198,16 zł, jest 

to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Kwota długu na 

dzień 31.12.2016 wyniosła 1 850 318,81 zł. Budżet za rok 2016 zamknął się nie naruszając 

relacji, o których mowa w art. 243 u.f.p. tj. stosunek łącznej kwoty przypadającej w roku 2016 

spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi 

odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczył średniej arytmetycznej 

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów  bieżących powiększony o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 

roku budżetowym 2016 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami  wyniósł 4,88%, 

- w roku 2017 dochody ogółem i dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 143 057,57 zł, 

w tym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały 

zmniejszone o kwotę 676,00 zł (zgodnie z otrzymanym planem z MF) , podatki i opłaty zostały 

zwiększone o kwotę 111 124,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł 

w związku ze złożoną korektą deklaracji farmy wiatrowej. Subwencja ogólna została 

zwiększona o kwotę 67 666,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 39 056,43 zł, 

- wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 143 057,57 zł w tym wydatki bieżące zostały 

zwiększone o kwotę 138 057,57 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 

zł, 

- zostały wprowadzone wolne środki , które to zostały wypracowane w roku 2016 w wysokości 

560 108,24 zł i o tą kwotę zostały zmniejszone kredyty zaplanowane do zaciągnięcia w roku 

2017, 

- kwota długu na koniec roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 560 108,24 zł i będzie wynosiła 

2 383 046,51 zł, pod warunkiem że będzie zaciągnięty cały zaplanowany kredyt, 

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 

5 000,00 zł, 

- wskaźniki zostały spełnione, o których mowa w art. 243 u.f.p. tj. stosunek łącznej kwoty 

przypadającej w roku 2017 spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów 

wartościowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie 

przekroczył średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów  

bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, 

do dochodów ogółem budżetu, 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  zwiększyły się o kwotę 

3 158,00 zł w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2017, 

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

zmniejszyły się o kwotę 1 576,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 

5 000,00 zł, 

- w związku z zaplanowanym mniejszym kredytem w roku 2017 a co wiąże się z mniejszą 

spłatą rat wydatki w latach 2018-2022 kwoty wydatków zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł , 

w latach 2023-2024 zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł a w roku 2025 wydatki zwiększyły 

się o kwotę 160 108,24 zł; 

5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok: 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów ogółem 14 621 981,25 zł z tego:  

- bieżące w wysokości 12 482 425,92 zł,  

- majątkowe w wysokości 2 139 555,33 zł,  

2) Plan wydatków ogółem 15 714 817,19 zł z tego:  

- bieżące w wysokości 12 022 686,20 zł,  

- majątkowe w wysokości 3 692 130,99 zł. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
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Ad. 2. Podanie w sprawie zakupu sprzętu i odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Jeleniewie przedstawił Zbigniew Kurmiłko prezes OSP Jeleniewo i poinformował Radę, że w 

tej sprawie często rozmawialiśmy i zwracaliśmy się o dofinansowanie zakupu wyposażenia. 

Straż powinna zapewnić bezpieczeństwo, a środki finansowe z dofinansowania powinny być 

przekazywane na konto straży a nie gminy.  

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że sprawa numeru 

rachunku była uzgadniana z OSP Jeleniewo. Został złożony wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu defibrylatora i kamery termowizyjnej. 

 Danuta Harasz Skarbnik Gminy – 31 sierpnia 2016 r. dla wszystkich straży z Gminy 

została przekazana informacja o zapotrzebowaniu wydatków do budżetu gminy na 2017 rok. 

Wniosek OSP Jeleniewo o dofinansowanie wyposażenia został złożony zbyt późno tj. dopiero 

w dniu podpisania projektu budżetu. Chcę potwierdzić również, że numer konta do umowy na 

dofinansowanie został podany przez Pana Kurmiłkę.  

 Zbigniew Kurmiłko prezes OSP Jeleniewo – został również złożony wniosek o zakup 

systemu alarmowania każdego strażaka przez moduł internetowy. 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że ta sprawa była już 

uzgadniana, sam zainteresowany został upoważniony do załatwienia tej sprawy. 

 Stanisław Pilichowski OSP Jeleniewo – dlaczego została obniżona stawka ekwiwalentu 

o 1,00 zł za udział strażaków w ćwiczeniach? 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że ta sprawa była 

omawiana i uzgodniona na posiedzeniu Gminnego Zarządu OSP. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki – chcę się odnieść do kilku wypowiedzi pana Z. 

Kurmiłki. Z Panem Wójtem staramy się uczestniczyć we zebraniach straży z Gminy Jeleniewo. 

Odpowiedzi na wnioski z OSP Jeleniewo były udzielane ustnie, na wspólnych posiedzeniach 

Komisji bądź sesjach Rady Gminy oraz w formie pisemnej.  

 Zbigniew Dąbek Radca Prawny Urzędu – pragnę poinformować, że Rada Gminy nie 

może uchwalić wypłaty ekwiwalentu za udział w ćwiczeniach, gdyż jest to niezgodne z ustawą 

o ochronie przeciwpożarowej. 

 Zbigniew Kurmiłko prezes OSP Jeleniewo – jak ma wyglądać dalsza działalność straży 

na terenie gminy. Jeśli czegoś zabraknie to obawiamy się, że ktoś może ucierpieć. Obecnie 

strażak powinien być kompleksowo wyposażony i w budżecie na przyszły rok należałoby 

zabezpieczyć fundusze.  

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – kontrola gotowości bojowej 

przeprowadzona przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach nie wykazała braków w 

wyposażeniu jednostki OSP w Jeleniewie. Dotychczas wszystkie wnioski w zakresie szkolenia, 

badań lekarskich, zakupów bieżących są zawsze realizowane na bieżąco.  

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki – w ostatnim roku wiele rozmawialiśmy o 

potrzebach poszczególnych OSP z Gminy Jeleniewo. Uważam, że wiele z tych potrzeb zostało 

zrealizowanych. Dobrze byłoby kontynuować nawiązaną już współpracę, nie tylko z Gminą, 

ale również z Zarządem Gminnym OSP w Jeleniewie.  

 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki przedstawił pismo Prokuratury Rejonowej w 

Suwałkach dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Wójta 

Gminy Jeleniewo i pracownika Urzędu starszego specjalistę ds. inwestycji i zagospodarowania 

przestrzennego, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

 Radca Prawny Urzędu Z. Dąbek – sprawa jest skomplikowana i przewlekła, ponieważ 

teren zabudowy inwestycji dotyczy obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w którym 

muszą zostać spełnione szczególne warunki. Ponadto, Rada Gminy Jeleniewo nie znajduje 

podstaw do wdrożenia postępowania dyscyplinarnego wobec Wójta Gminy Jeleniewo i 

pracownika Urzędu, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, nie posiada uprawnień w tym zakresie. 
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 Komisja jednogłośnie podjęła stanowisko, że nie ma podstaw stwierdzenia, że doszło 

do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Jeleniewo i 

pracownika Urzędu starszego specjalistę ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w 

zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i upoważniła, aby odpowiedzi w imieniu 

Rady Gminy udzielił Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo. 

 

 Podanie w sprawie remontu drogi w Malesowiźnie. 

 Komisja postanowiła przekazać powyższe podanie dla Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Inwestycji w celu dokonania oględzin drogi w Malesowiźnie. 

 

 Wniosek Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego o wsparcie imprezy 

plenerowej promującej Gminę Jeleniewo pn. Noc Świętojańska 2017. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie dofinansowania na promocję gminy 

w wysokości 3 tys.zł. 

 

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Ryszard 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. 20.02.2017 r. 

 


