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PROTOKÓŁ NR 35.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 25 maja 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, Skarbnik 

Gminy Danuta Harasz i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – 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 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2017 rok 

pod obrady XXIV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok: 

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

2017 rok: 

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 24 600,00 zł, w działach; 

1) transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 2 000,00 zł  jest to opłata 

za zamianę nieruchomości , droga  gminna  Szurpiły, 

2) w dziale Ochotnicze Straże Pożarne wpłynie darowizna w wysokości 6 000,00 zł z 

przeznaczeniem na dołożenie się do zakupu kamery i defibrylatora zewnętrznego oraz 

otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla 

OSP w wysokości 6 000,00 zł, 

3) w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje 

zwiększony o kwotę 10 400,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z podatku od spadków i 

darowizn w wysokości 10 000,00 zł, koszty upomnienia w wysokości 200,00 zł i z tytułu 

odsetek w wysokości 200,00 zł, 

4) w dziale Rodzina wpłynęła kwota w wysokości 200,00 zł , są to dochody związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 016 479,71 zł. 

2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę  163 647,00 zł i zmniejszony o 

kwotę 139 047,00 zł. Zmiany zaszły w działach: 

1) w dziale rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 13 000,00 zł na zadaniu 

modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka, 
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2) w dziale Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup przystanku we wsi Jeleniewo, 

3) w dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 23 000,00 zł na zadaniu Wspieranie i 

poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej, 

4) w dziale gospodarka mieszkaniowa zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 463,00 zł w 

związku dopłatą do zamiany gruntów, 

5) w dziale Administracja publiczna plan wydatków został zwiększony o kwotę 33 447,00 zł 

na wydatkach bieżących, 

6) w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan wydatków  zostaje 

zwiększony o kwotę 14 453,00 zł  z przeznaczeniem na: wpłatę na państwowy fundusz celowy 

Straży Pożarnej w wysokości 1 000,00 zł i na Państwowy fundusz Komendy Wojewódzkiej 

Policji w wysokości 1 100,00 , oraz zostaje zmieniona klasyfikacja z Komendy Głównej Policji 

na Komendy Wojewódzkie Policji, w rozdziale Ochotnicze Straże pożarne plan zostaje 

zwiększony o kwotę 13 453,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne . Na kwotę tą 

składa się otrzymana dotacja w wysokości 6 000,00 zł, otrzymana darowizna w wysokości 

6 000,00 zł i środki z budżetu 1 453,00 zł, 

7) w dziale Oświata i wychowanie zostają zastosowane zmiany na paragrafie dotacja 

podmiotowa z przeznaczeniem na dotację dla EDUKATORA. Zmiana ta została podyktowana 

ze zmianą przepisów, z których to wynika obowiązek przeliczenia dotacji oświatowej na rok 

2017, 

8) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 58 100,00 zł. 

Zmiana została spowodowana w związku ze zmniejszoną dotacją a co za tym idzie środki 

własne są mniejsze. Kwota 52 000,00 zł została przeznaczona na  wydatki w innych działach, 

9) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zostaje zwiększony 

o kwotę 44 964,00 zł na zadaniu Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Jeleniewo jako zabezpieczenie środków własnych, w związku z 

zamontowaniem dodatkowych lamp ulicznych plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 

16 600,00 zł na zakupach usług pozostałych i zostaje zmniejszony plan w rozdziale zakłady 

gospodarki komunalnej o kwotę 11 484,00 zł , zostało to spowodowane z rozliczeniem dotacji 

netto a nie brutto. 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi  16 109 315,65 zł. 

 Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 

roku 2017, w który to zostały wprowadzone środki  w wysokości 44 964,00 zł na zadaniu 

dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo, 

w związku z tym zostaje zmieniony załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017. Ponadto 

zostaje dodana kwota 463,00 zł do zakupu gruntów. Została dodana kwota 13 000,00 zł na 

zadaniu modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka 10 000,00 zł zostało 

zabezpieczone na zakup przystanku we wsi Jeleniewo, aby zabezpieczyć kwotę 10 000,00 zł i 

13 000,00 zł zostało zmniejszone zadanie pn. Wspieranie i poprawa dostępności natury i 

dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej. W związku z tym zmienił się załącznik 

dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 i zmniejszył się o kwotę 23 000,00 zł. 

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 3 770 020,45 zł. 

 Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom 

należącym i nie należącym do sektora finansów  publicznych, w którym to została naniesiona 
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zmiana rozdziału z Komendy Głównej Policji na Komendy Wojewódzkie policji na kwotę 

1 100,00 zł  i zostaje wprowadzony rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

na kwotę 1 000,00 zł . W związku ze zmianą prawa Oświatowego uległy zmianie naliczenia 

dotacji dla EDUKATORA co spowodowało zwiększenie dotacji dla Szkół podstawowych o 

kwotę 4 000,00 zł, zmniejszenie dotacji na oddziały przedszkolne o kwotę 43 600,00 zł i 

zwiększenie dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 25 520,00 zł. Dotacje 

podmiotowe zamknęły się kwotą 468 000,00 zł. Dotacje przedmiotowe zamknęły się kwotą 

141 010,00 zł zmniejszyły się dotacje celowe o kwotę 23 000,00 zł, które to były przeznaczone 

dla Suwalskiej Izby Rolniczo–Turystycznej. Dotacje celowe zamknęły się kwotą 384 079,00 

zł. 

 Został zmieniony załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 

rok”. Zmiany zaszły w związku z rozliczeniem się przez Zakład  Gospodarki komunalnej i 

Mieszkaniowej kwotą netto oraz sporządzeniem sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2017 roku.  

 Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z 

przeciwdziałaniem narkomani, w którym to zostały zastosowane przesunięcia na kwotę  

1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie a został zmniejszony paragraf zakupy materiałów i 

wyposażenia w Zarządzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

 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. Wysocki Tomasz -      ………………… 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

Sp.MW. 
dn. 25.05.2017 r. 

 


