
PROTOKÓŁ  NR  XIX.2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 28 października 2016 r. 

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

9⁰⁰ - 10³0. 

 
Ad.1. Obrady XIX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan 

Bielecki. Powitał przybyłych radnych i sołtysów. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 radnych 

wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczą:  

1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz 

2. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz  

3. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz 

4. Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – Alicja Dorochowicz 

5. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Wacław 

Wawrzyn 

Listy obecności radnych, sołtysów stanowią załączniki nr 1 i 2. 

 
Radni obecni: 

1. Andruszkiewicz Ryszard 

2. Aneszko Mirosław 

3. Bielecki Jan 

4. Bukpaś Damian 

5. Ciszewski Sławomir 

6. Gałażyn Jacek 

7. Klepacki Dariusz 

8. Mysiukiewicz Ryszard 

9. Sobol Justyna 

10. Stankiewicz Tomasz 

11. Urynowicz Andrzej  

12. Waszkiewicz Stefan  

13. Wysocki Tomasz 

(nieobecni radni: Dąbrowski Mariusz i Kalinowski Tadeusz) 

 
Ad. 2. Przewodniczy Rady Gminy Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który radni 

otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad Sesji i poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 

1a 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 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rutka, stanowiącej własność gminy 

Jeleniewo.  



Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał wniosek o rozszerzenie porządku obrad  

w pkt 7 ppkt 3 pod głosowanie: 

za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

  

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XIX 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. Interpelacje i zapytania. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017;  

2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok; 

3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Rutka, stanowiącej własność gminy Jeleniewo. 

8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

9. Przyjęcie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 

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 XVIII 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 

rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu 28 października 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 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że Protokół nr XVIII.2016 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 23 września 2016 został przyjęty jednogłośnie. 

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

z działalności pomiędzy sesjami. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił sprawozdanie z podjętych uchwał i 

zarządzeń oraz z działalności między sesjami. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4. 



Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6 . Interpelacje i zapytania. 

Sołtys wsi Krzemianka Stanisław Aneszko – kiedy zostanie wykonana droga Czerwone-Bagno 

– Krzemianka?  
Sołtys wsi Leszczewo Wojciech Mikulski – czy przy szkole będzie dokończone ogrodzenie. 

 

Ad 7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały.  

Projekt uchwały był przekazany do konsultacji w okresie od 12 września 2016 r. do  

3 października 2016 r. celem poznania opinii organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów W wymienionym terminie do projektu Programu nie wpłynęły żadne opinie  

i uwagi. Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie 

związana z udzieleniem pomocy publicznej. Głównym celem programu jest budowanie 

partnerstwa między samorządem gminy Jeleniewo a organizacjami pozarządowymi, które 

będzie służyło efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców gminy Jeleniewo. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

26 października 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIX.105.2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 (zał. 

Nr 5). 

 
Ad. 7.2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. 

Skarbnik Gminy Danuta Harasz przedstawiła projekt uchwały. 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 291 205,30 zł i zmniejszony o kwotę 

20,00 zł. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 036 802,11 zł. 

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 333 135,30,30 zł i zmniejszony  

o kwotę 41 950,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków zostały przeznaczone na pokrycie 

brakującego planu przy realizacji do końca roku budżetowego. Zostały też zastosowane 

przesunięcia w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych zadań. Plan 

wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 555 017,46 zł.  

 



Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

26 października 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw – 

nie było. 

 

Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIX.106.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016  (zał. Nr 6). 

 
Ad. 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rutka, stanowiącej własność gminy 

Jeleniewo.  

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały. 

W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami zostaje uchylona uchwała Nr 

XV.86.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka, 

gm. Jeleniewo i podjęta uchwała o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr geod. 191/10 o powierzchni 0,6604 ha, położonej w obrębie Rutka, gm. 

Jeleniewo. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

26 października 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw – 

nie było. 

 

Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIX.107.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Rutka, stanowiącej własność gminy Jeleniewo (zał. Nr 

7). 

 
Ad. 8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Alicja Dorochowicz przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

Zespół Szkół w Jeleniewie funkcjonował w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie Arkusza 

organizacyjnego Zespołu Szkół w Jeleniewie na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzonego przez 

Wójta Gminy Jeleniewo w dniu 27.05.2015 r. z liczbą zatwierdzonych godzin-651, liczbą 

oddziałów-17, liczba dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Jeleniewie wynosiła-341, w tym z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego-5 uczniów, liczba uczniów w Zespole Szkół 

w Jeleniewie objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną-64% , zatrudnienie nauczycieli 



wynosiło-32,95 etatu, a pracowników niepedagogicznych-10 etatów. Liczba dzieci i uczniów 

dowożonych-206 i dożywianych-179. 

Realizowane programy i projekty:  

1. Kontynuacja Projektu współfinansowanego z EFS, działanie 9.1.1. „Oddział przedszkolny 

Jelonek Bambi w Jeleniewie”. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 

2014 roku. W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano 1 grupę 10-godzinną, do której 

uczęszczało 18 dzieci 3-4 letnich. 

2. W ramach programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce i warzywa w szkole” dzieci i 

uczniowie otrzymywały świeże owoce i warzywa. W programie uczestniczyło 142 dzieci 

(oddziały przedszkolne) i uczniów (klasy I-III).  

3. Zespół Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa na podstawie wniosku Dsml_P3_f1 3/2016 

objęta była programem „Mleko w szkole”, w którym uczestniczyło 228 uczniów.  

4. Uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej i z klas I, II, III Gimnazjum realizowali 

program edukacyjny pn. „Trzymaj formę”. W ramach podejmowanych bardzo ciekawych 

działań -  konkurs wiedzy prozdrowotnej, konkurs zdrowej żywności - uczniowie poznawali 

zasady zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. Między innymi w ramach tego programu 

odbyła się trzecia edycja biegu przełajowego pn.  „Pokonaj Szurpiły”.  

W celu poprawy warunków i bezpieczeństwa uczniów przeprowadzono remonty: 

 kapitalny remont sali nr 9, 

 remont sali nr 14, 

 odnowienie pokoju nauczycielskiego – dawnego pomieszczenia biblioteki.  

 poprawiono warunki funkcjonowania biblioteki szkolnej – przeniesiono ją do większego 

pomieszczenia. Ponadto wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie na czytelnię szkolną 

dla uczniów. Na remont przeznaczono kwotę w wysokości: 22.140 zł (słownie: dwadzieścia 

dwa tysiące sto czterdzieści złotych). 

Przeniesiono oddział przedszkolny  dla dzieci 6 - letnich z budynku po byłej Szkole 

Podstawowej w Gulbieniszkach do sali w budynku Zespołu Szkół w Jeleniewie. 

Zewnętrzne wyniki sprawdzianu i egzaminu: 

1. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej uzyskali 6 stanin – 

wynik wyżej średni. Jest on nieco wyższy od średnich wyników krajowych i województwa. 

Sprawdzian z części język polski i język angielski uczniowie napisali na dobrym poziomie, 

na średnim poziomie uplasowały się wyniki z matematyki.  

2. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy III Gimnazjum uzyskali bardzo wysokie 

wyniki na zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym: 6 stanin - wynik wyżej średni (język 

polski), 7 stanin - wyniki wysokie  (historia i wiedza o społeczeństwie, język angielski 

poziom podstawowy), 8 stanin - wyniki bardzo wysokie  (matematyka – 6-ty rok z rzędu) 

8 stanin -  wyniki bardzo wysokie ( przedmioty przyrodnicze). 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki podziękował za przedstawienie informacji  

i pogratulował szkole tak wysokich wyników.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że informacja 

została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

26 października 2016 r. 

Rady Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 (zał. Nr 8). 

 

Ad.9. Przyjęcie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 2015 

rok. 



Przewodniczącemu Rady Gminy Jeleniewo i Wójtowi Gminy Jeleniewo  

w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2016 r. oświadczenia majątkowe za rok 2015 

wraz z zeznaniami podatkowymi (PIT) złożyli: Radni Gminy Jeleniewo-14 oświadczeń, 

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych-4 

oświadczenia i pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta-2 oświadczenia.  

Uzupełnienia i korekty do stwierdzonych nieprawidłowości Przewodniczącemu Rady Gminy 

Jeleniewo złożyło 6 radnych a Wójtowi Gminy Jeleniewo złożyło 2 kierowników i 2 

pracowników. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że informacja 

została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

26 października 2016 r. 

Rady Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła informację  

z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok (zał. Nr 9). 

 

Ad.10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – wykonanie drogi Czerwone-Bagno – 

Krzemianka planowane jest do końca br., a grodzenie szkoły zaplanowane jest w budżecie na 

2017 r. 

 

Ad. 11. Informacje i ogłoszenia. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zaprosił na obchody 98. rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, które odbędą się 06.11.2016 r. w Jeleniewie.  

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła informację o możliwości uzyskania przez 

mieszkańców gminy Jeleniewo profilu zaufanego w mobilnym Punkcie Potwierdzającym 

Profile Zaufane ePUAP, uruchomionym przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. 

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki zamknął 

obrady XIX sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 


