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PROTOKÓŁ  NR XIII.2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 15 stycznia 2016 r. 

 

Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A;                    

w godz. 9
00

 -11
30

. 

 

Ad.1.  

 Obrady XIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan 

Bielecki. Powitał przybyłych gości, radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 

radnych wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz - Wójt Gminy Jeleniewo, Marek 

Waszkiewicz - Zastępca Wójta, Grzegorz Buchowiecki – przedstawiciel Koła Łowieckiego 

„Jedynka”, Alicja Dorochowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie, Danuta Harasz  – 

skarbnik Gminy.  

 Lista obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1,2 i 3. 

Radni obecni: 

1. Andruszkiewicz Ryszard 

2. Aneszko Mirosław 

3. Bielecki Jan 

4. Bukpaś Damian 

5. Ciszewski Sławomir 

6. Dąbrowski Mariusz  

7. Gałażyn Jacek 

8. Kalinowski Tadeusz 

9. Klepacki Dariusz 

10. Mysiukiewicz Ryszard 

11. Sobol Justyna 

12. Stankiewicz Tomasz 

13. Urynowicz Andrzej 

14. Waszkiewicz Stefan  

15. Wysocki Tomasz 

 

Ad. 2.  

 Przewodniczy Rady Gminy Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który radni 

otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad XIII Sesji i poinformował, że zgodnie z art. 

20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może wprowadzić zmiany                            

w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku 

obrad o 3 projekty uchwał w sprawie:  

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026 pkt 

9 ppkt 4, 

2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok pkt 9 ppkt 5, 
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3) zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w 

sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych pkt 9 ppkt 

6, 

oraz przyjęcie sprawozdania za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę pkt 9a porządku obrad. 

Przewodniczący Rady J. Bielecki poddał wniosek pod głosowanie:  za – 15 radnych, przeciw 

– 0, wstrzymało się – 0.  

 

 Przewodniczący Rady J. Bielecki poddał rozszerzony porządek obrad pod głosowanie:  

za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

 W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XIII 

Sesji Rady Gminy Jeleniewo: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wybór protokolanta obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz                            

z działalności pomiędzy sesjami.  

6. Wystąpienie pana Witolda Kiełczewskiego Prezesa Koła Łowieckiego „Jedynka” w 

Suwałkach. 

7. Wystąpienie pana Krzysztofa Bałazego Kierownika Posterunku Policji w Rutce-

Tartak. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok; 

2) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok i 

sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2015 rok; 

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo; 

4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026; 

5) zmian w budżecie gminy na 2016 rok; 

6) zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w 

sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

9a. Przyjęcie sprawozdania za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Informacje i ogłoszenia. 

12. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3.  

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki na protokolanta zaproponował p. Marię 

Waszkiewicz, którą radni jednogłośnie zatwierdzili. 

 

Ad. 4.  

 Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu 

Gminy Jeleniewo protokół z XII sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w siedzibie 

Urzędu Gminy Jeleniewo oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Jeleniewo. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż do 
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rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu 15 stycznia 2016 r.  

 W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek                                        

i uzupełnień.  

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał protokół pod głosowanie. Za przyjęciem 

protokołu głosowało 15 radnych. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XII.2015 Rady Gminy Jeleniewo                       

z dnia 29 grudnia 2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5.  

 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz  

z działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki podziękował za dobrą współpracę i życzył dalszych 

sukcesów w realizacji inwestycji i planowanych zadań.  

 Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6.  
Wystąpienie pana Grzegorza Buchowieckiego przedstawiciela Koła Łowieckiego „Jedynka” 

w Suwałkach. 

Pan G. Buchowiecki – pragnę wprowadzić temat dotyczący szkód wyrządzanych w rolnictwie 

przez dziki. Brak redukcji tych stad powoduje duże straty i koszty. Do 21 stycznia br. 

czekamy na nową uchwałę, która wprowadzi korzystniejsze zmiany. Rolnikom staramy się 

pomagać jak możemy, szkolimy myśliwych oraz liczymy na pomoc rolników w 

powiadamianiu nas o zagrożeniach. Zależy nam, aby współpraca z rolnikami była jak 

najbardziej udana. 

Radny T.Kalinowski – w ubiegłym roku moje uprawy na pow. ok. 7,5 ha zostały zniszczone 

przez dziki. Sporządzone dokumenty przez koło łowieckie określały znacznie mniejsze 

szkody i z tego tytułu nie otrzymałem odszkodowania. Uważam, że koło łowieckie powinno 

wspierać rolników i starać się zapobiegać tym stratom. 

Mieszkaniec Sidorówki – jak wygląda sprawa wypłaty odszkodowań, ponieważ szacunki są 

inne a odszkodowanie o połowę mniejsze.      

Pan G. Buchowiecki – do tematu należy wrócić i sprawę do końca załatwić, bo najważniejsza 

jest współpraca. Sprawę wypłaty odszkodowań należy wyjaśnić, aby rolnicy byli 

usatysfakcjonowani i dalsza współpraca pozwoliła na ich uniknięcie.  

Przewodniczący Rady Jan Bielecki – do tematu może trzeba będzie powrócić, aby te sprawy 

były na bieżąco prowadzone i powodowały mniej strat dla rolników. Dziękujemy za 

poświęcony czas i wyjaśnienie wielu spraw. 

 

Ad. 7.  
Wystąpienie pana Krzysztofa Bałazego Kierownika Posterunku Policji w Rutce-Tartak. 

Kierownika Posterunku Policji w Rutce-Tartak Krzysztof Bałazy – przedstawione 

sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy zawiera informacje od 2008-2015 r., 

kiedy nastąpiło połączenie posterunków policji w Jeleniewie i Szypliszkach i od tego czasu 

nastąpił spadek w interwencjach oraz zatrzymanych uprawnień kierowców. Przemoc w 

rodzinie na terenie gminy wzrosła, a przede wszystkim dotyczy to większej świadomości 

społeczeństwa, że taki czyn należy zgłaszać. Ścisła współpraca policji z ośrodkiem pomocy 

społecznej umożliwia niesienie pomocy dla mieszkańców gminy w jak największym zakresie 

(sprawozdanie stanowi zał. Nr 5). 
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki panu kierownikowi Posterunku Policji w Rutce-

Tartak za duże wsparcie i pomoc oraz współpracę naszej gminy z Policją. 

 

Ad 8.     

Interpelacje i zapytania- brak. 

 

Ad 9. 1. 

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2016 

rok. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki przedstawił projekt uchwały. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII.73.2016  

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok (zał. Nr 6). 

 

Ad. 9.2.  

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

Jeleniewo na 2016 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2015 

rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, iż projekt został 

przedstawiony przez przewodniczących komisji rady i pozytywnie zaopiniowany na 

wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 stycznia 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII.74.2016  

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok i 

sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2015 rok (zał. Nr 7). 

 

Ad. 9.3. 

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo. 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M.Waszkiewicz i poinformowała, że wzrośnie 

wynagrodzenie zasadnicze o 300,00 zł i dodatek funkcyjny o 100,00 zł od dnia 1 stycznia  

2016 r.  

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji z dnia 11.01.2016 r.   

 Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 
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 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII.75.2016  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo (zał. Nr 8). 

 

Ad. 9.4.  

 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2016-2026. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik D.Harasz. 

Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 103 

000,00 zł w związku z przybyłym nowym podatnikiem podatku od nieruchomości, związku z 

tym ulega zmianie poz. 1 dochody ogółem. poz. 1.1. dochody bieżące , poz. 1.1.3 i poz. 

1.1.3.1 o kwotę 103 000,00 zł. 

W związku z dodatkowymi dochodami plan wydatków 

został zwiększony o kwotę103 000,00 zł w pozycjach: 

1. Wydatki ogółem o kwotę 103 000,00 zł, 

2. wydatki bieżące o kwotę 78 400,00 zł zostały zwiększone wydatki bieżące z 

przeznaczeniem  

na: 

-odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 7696,00 zł, 30,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne w rozdziale Urzędy wojewódzkie, 13 000,00 zł zostało przeznaczone na opracowanie 

strategii rozwoju gminy Jeleniewo, o kwotę 3 144,00 zł zostały zwiększone wydatki związane 

z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi , są to niewykonane wydatki z roku 

2015, o kwotę 400 zł zostało zmniejszone wynagrodzenie roczne w rozdziale świadczenia 

rodzinne, o kwotę 20 000,00 zł został zwiększony rozdział zasiłki i pomoc w naturze jako 

zadanie Wójta, i o kwotę 34 930,00 zł zostały zwiększone wydatki o środki niewykorzystane 

z roku 2015 w gospodarce odpadami. 

3. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 24 600,00 zł są to nowe zadania przeznaczone 

na rok 2016 W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o  

kwotę 24 600,00 zł w rozdziale gospodarka ściekowa z przeznaczeniem na : 

-Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w miejscowości Jeleniewo –koszt –10 000 zł netto + VAT = 12300 zł brutto 

-Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" –koszt 

–10000 zł netto +VAT = 12300 zł brutto . 

4. Poz. 4 roku 2015 została zmniejszona o kwotę 260,25 zł w związku z zaciągniętym 

mniejszym kredytem bankowym poz. 4.3. 

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 24 

600,00 zł i wynosi 762 701,65 zł. 

6. poz.10.1 w roku 2019 i 2020 została skorygowana do faktycznych spłat rat kredytów na 

które to jest przeznaczona nadwyżka budżetu. 

7. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyła się o 

kwotę 2 716,00 zł na tą kwotę wpłynęła kwota w GPRPA i narkomanii gdzie zostały 

wprowadzone niewykorzystane środki z roku 2015 i zmniejszania na dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym. 

8. poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego zwiększyły się o kwotę 13000,00 zł w związku z opracowaniem strategii 

rozwoju gminy Jeleniewo. 

9. poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 24600,00 zł w związku z 

wprowadzonymi nowymi zadaniami majątkowymi. 

Wskaźniki spłaty długu oraz poziom zadłużenia Gminy w 2016 roku zachowuje zgodność  

z art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W roku 2016, 
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jak i w latach następnych wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art.243 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji z dnia 11.01.2016 r.   

 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII.76.2016  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026 (zał. Nr 9). 

 

Ad. 9.5.  
 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

Danuta Harasz Skarbnik Gminy poinformowała Radę o wprowadzonych zmianach                             

w budżecie gminy na 2016 rok. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 

103.000,00 zł, i po naniesionych zmianach plan dochodów ogółem wynosi  10 373 289,- zł, 

plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 108.175,- zł i po naniesionych 

zmianach plan wydatków ogółem wynosi 10.871.504,35 zł, zgodnie z objaśnieniami 

określonymi w załączniku nr 6 do uchwały. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard Mysiukiewicz poinformował, iż projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 

stycznia 2016 r. 

 Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII.77.2016  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (zał. Nr 10). 

Ad. 9.6. 

  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z 

dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M.Waszkiewicz.  

W związku z nie wprowadzeniem rubryk do wzoru Informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego w dziale II podatek rolny otrzymuje brzmienie:  

„Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod 

rowami, grunty rolne zabudowane oraz grunty, którym nie można ustalić przelicznika 

powierzchni użytków rolnych – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego” oraz 

dodaje się literę f) w brzmieniu: „grunty, którym nie można  ustalić przelicznika powierzchni 

użytków rolnych”,  

do wzoru deklaracji na podatek rolny w części D otrzymuje brzmienie:  

„Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod 

rowami, grunty rolne zabudowane oraz grunty, którym nie można ustalić przelicznika 
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powierzchni użytków rolnych – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego” oraz za 

wierszem „grunty pod rowami” dodaje się wiersz w brzmieniu: „grunty, którym nie można 

ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych”. 

 Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard Mysiukiewicz poinformował, iż projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 

stycznia 2016 r. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII.78.2016  

w sprawie zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w 

sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (zał. Nr 11). 

Ad. 9a 

Przyjęcie sprawozdania za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie A.Dorochowicz przedstawiła sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2015 rok, które obejmuje 

różnicę do wypłaty na stopniu nauczyciela stażysty w wysokości 2.141,96 zł i na stopniu 

nauczyciela dyplomowanego w wysokości 33.924,77 zł w stosunku do średnich 

wynagrodzeń. Nowy projekt arkusza na rok szkolny 2016/2017 pozwoli na wypracowanie 

najlepszej opcji zarówno dla uczniów jak i tej ze strony ekonomicznej (sprawozdanie stanowi 

zał. Nr 12). 

Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie za 2015 rok z wysokości 

osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę. 

 

Ad. 10.  
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania – brak. 

 

Ad. 11.  

 Informacje i ogłoszenia. 

Sekretarz M.Waszkiewicz przekazała informację dotyczącą uruchomienia punku nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla mieszkańców gminy, który mieści się w budynku Urzędu Gminy ul. 

Słoneczna 3.  

  

Ad.12.  
 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY 

  RADY GMINY JELENIEWO 

  Jan Bielecki 

Protokołowała:  

Maria Waszkiewicz 


