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PROTOKÓŁ NR 32.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

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

 

W posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Pan Marek 

Zdancewicz Geodeta, 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. Określenie wytyczenia działki nr 259 w Żywej Wodzie.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1. Określenie wytyczenia działki nr 259 w Żywej Wodzie.  

Pan Marek Zdancewicz Geodeta poinformował Komisje Rady Gminy Jeleniewo, iż wystąpił z 

wnioskiem o sprostowanie wytyczenia działki nr 259 w Żywej Wodzie, ponieważ wystąpiły 

rozbieżności w jej granicach. Działka gminna jest częściowo przesunięta w granice działki Pana 

S., który nie wyraził zgody na te granice. Należałoby rozgraniczyć te grunty i określić granice 

działki wraz z ustaleniem drogi koniecznej. Z uwagi na istniejący spór graniczny będzie trudniej 

ustalić granice. Koszty wytyczenia gruntów są wyższe od kosztów ich rozgraniczenia. Dlatego 

należałoby przyjąć stan faktyczny działki na gruncie. Zostało wykonane okazanie i gmina może 

wystąpić o granice działki. 

 

 Komisja jednogłośnie ustaliła, że należy doprowadzić do rozgraniczenia działki  

i uporządkować jej granice.  
 

Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.  

Skarbnik D. Harasz poinformowała Komisję o potrzebie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2017 rok w następującym zakresie: 

- § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 28 350,00 zł i wydatki  w 

kwocie 32 321,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w 

kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z 

załącznikiem nr 7.”, 

- § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę  przychodów w wysokości 

1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 652 265,84 zł.” 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów ogółem wynosi 14 691 592,86 zł z tego: 

- bieżące w wysokości 12 544 887,53 zł, 

- majątkowe w wysokości 2 146 705,33 zł; 
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2) Plan wydatków ogółem wynosi 5 784 428,80 zł z tego: 

- bieżące w wysokości 12 073 288,35 zł, 

- majątkowe w wysokości 3 711 140,45 zł. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2017 rok. 

   

  

 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. Gałażyn Jacek –        ………………… 

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

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Sobol Justyna –        ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz –       ………………… 

11. Urynowicz Andrzej –       ………………… 

12. Waszkiewicz Stefan –       ………………… 

13. Wysocki Tomasz -      ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

 

Sp.MW. 
dn. 31.03.2017 r. 

 


