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PROTOKÓŁ NR 37.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 22 czerwca 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki, 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) zmiany uchwały Nr XXXVII/204/10 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przyjęcia 

statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – wprowadzenie 

zmian w § 14 statutu w zakresie środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku 

od towarów i usług; 

2) określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeleniewo lub 

jej jednostkom organizacyjnym – w związku z wprowadzoną zmianą do ustawy o finansach 

publicznych z dnia 10 lutego 2017 roku poprzez dodanie art. 59a w następującym 

brzmieniu: „art. 59a. Niedochodzenie małych kwotowo należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu 

należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu 

terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, 

których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł; 

3) dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu 

Gminy Jeleniewo – umożliwienie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy 

Jeleniewo za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny; 
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4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017–2025 – 

określenie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do uchwały; 

5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok – plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony 

o kwotę 225,00 zł i zmniejszony o kwotę 163 795,00 zł, plan dochodów budżetowych po 

naniesionych zmianach wynosi 14 882 488,71 zł. Plan wydatków budżetowych zostaje 

zwiększony o kwotę  242 513,58 zł i zmniejszony o kwotę 376 504,58 zł i po naniesionych 

zmianach wynosi  15 975 324,65 zł. 

 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

 Zarząd Województwa Podlaskiego pismem z dnia 30 maja 2017 nr DOS-II.7122.8.2017 

zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej 

Suwalszczyzny” w zakresie złagodzenia zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień, dzięki 

czemu możliwa będzie racjonalna gospodarka zadrzewieniami uwzględniająca możliwość 

przywracania użytkowania rolniczego gruntów, usuwania drzew i krzewów chorych lub 

obumarłych oraz zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia. 

 

Komisja nie wnosi uwag i pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”. 

 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie podań: 

 

1) o sprzedaż części działki oznaczonej nr 56/1 w Jeleniewie, będącej własnością gminy – 

Komisja nie wyraża zgody na sprzedaż wymienionej działki, w związku z realizacją projektu 

budowy boiska; 

 

2) o zezwolenie przeprowadzenia rekultywacji działek nr 5/4 obręb Prudziszki i nr 17 obręb 

Czerwone Bagno po wydobyciu żwiru, polegającej na przywrócenie rolniczej wartości 

użytkowej gruntów – Komisja pozytywnie zaopiniowała podanie na przeprowadzenie 

rekultywacji ww. gruntów, zgodnie z warunkami określonymi w umowie; 

 

3) regulacja stanu prawnego drogi gminnej w Udrynie – Komisja proponuje wykonanie 

regulacji drogi ze środków funduszu sołeckiego; 

 

4) remont drogi w Malesowiźnie – Komisja wnioskuje, aby dokonać przeglądu drogi celem 

podjęcia decyzji o zakresie wykonania zadania.  

 

    

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję, że w związku  

z ogłoszonym konkursem na wyłonienie kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie, 

należy do składu komisji konkursowej wytypować trzech przedstawicieli organu prowadzącego 

szkołę. 

 Do składu komisji konkursowej zostały zgłoszone następujące osoby, które wyraziły 

zgodę na udział w postępowaniu konkursowym: 

1) Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo, 

2) Ryszard Andruszkiewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 

Turystyki, 

3) Maria Waszkiewicz Sekretarz Gminy. 
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 Komisja jednogłośnie zaopiniowała powyższych przedstawicieli organu prowadzącego 

do udziału w postepowaniu konkursowym.    

   

 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. 22.06.2017 r. 


