PROTOKÓŁ NR XV.2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
12 - 1310.
00

Ad.1. Obrady XV 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 14 radnych
wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W posiedzeniu uczestniczą:
1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz,
2. Zastępca Wójta - Marek Waszkiewicz,
3. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz,
4. Anna Truchan – Radna Powiatu Suwalskiego,
5. Wacław Wawrzyn – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniewie,
6. Ewa Matusiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,
7. Joanna Wnukowska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie
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. Gałażyn Jacek
7. Kalinowski Tadeusz
8. Klepacki Dariusz
9. Mysiukiewicz Ryszard
10. Sobol Justyna
11. Stankiewicz Tomasz
12. Urynowicz Andrzej
13. Waszkiewicz Stefan
14. Wysocki Tomasz
(nieobecny radny Dąbrowski Mariusz)
Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który radni
otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad 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 zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku w punkcie 6 podpunkt 7 o podjęcie uchwały w
sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą:
”Przebudowa i rozbudowa drogi nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły” realizowanego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przewodniczący Rady J. Bielecki poddał wniosek pod głosowanie: za – 14 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Rady J. Bielecki poddał rozszerzony porządek obrad pod głosowanie:
za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XV 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) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych
w obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo;
2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Rutka, gm. Jeleniewo;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok;
4) udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Jeleniewo za 2015 rok;
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025;
6) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
7) zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą:
”Przebudowa i rozbudowa drogi nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
8. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Jeleniewo za 2015 rok”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Informacje i ogłoszenia.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady Jan Bielecki na protokolanta zaproponował P. Danutę Harasz,
którą radni jednogłośnie zatwierdzili.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu
Gminy Jeleniewo protokół z XIV 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 29 kwietnia 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 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XIV.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
15 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z
działalności pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4.
Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo.
Wójt poinformował iż rozpoczęła się realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego i
wymienił miejscowości w których to rozpoczęły się prace remontowe. Poinformował też, iż
została wyłoniona firma do odbioru eternitu i zostały wylosowane osoby od których zostanie
odebrany eternit. Była powołana do tego specjalna komisja.
Ad. 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Truchan Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo,
informując Radę, że działki nr 28/2 o powierzchni 0,1175 ha i nr 29/2 o powierzchni 0,2277 ha
są własnością Gminy, ale wbudowany na nich budynek jest własnością osoby prywatnej. Na
wymienione działki była zawarta umowa dzierżawy na 10 lat i po 3 latach dzierżawca ma
pierwokupu.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
27 kwietnia 2016 r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.85.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo (zał. Nr 5).
Ad. 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka, gm. Jeleniewo.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Truchan Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo,
informując Radę, że działka nr191/10 o powierzchni 0,6604 ha jest to własnością Gminy, na
którą była zawarta umowa dzierżawy na 10 lat i po 3 latach dzierżawca ma pierwokupu.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
27 kwietnia 2016 r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.86.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka, gm. Jeleniewo (zał. Nr 6).

Ad. 6.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Jeleniewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015
rok.
Skarbnik D.Harasz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 i
odczytała opinię RIO .V-00321-8/16 składu orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 11
kwietnia 2016 roku o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Wójta Gminy
Jeleniewo sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr
109.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 marca 2016 roku, w skład którego również wchodzi
informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015.
Przewodniczący Komisji Budżetowej R.Mysiukiewicz poinformował Radę, iż komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i nie wniosła uwag.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.87.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok (zał. Nr 7).
Ad. 6.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K.Aneszko przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej i
zwróciła się do Pady Gminy Jeleniewo o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo
oraz przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, że wniosek Komisji
Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminny.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo podziękował radnym za współpracę i przedstawił
ważniejsze zadania jakie były realizowane w 2015 roku, poinformował o zdobytych dotacjach
na inwestycje, podziękował za udział w akcji suszowej.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.88.2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok (zał. Nr 8).

Ad. 6.5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2016 – 2025.
Skarbnik D.Harasz przedstawiła projekt uchwały i poinformowała o zmianach w WPF:
Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę
79 319,31zł, zostało to spowodowane ze zmniejszoną subwencją oświatową w wysokości
117 054,00zł, zwiększonymi udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 5 903,00 zł, zwiększonymi dotacjami w wysokości 172 665,31 zł oraz
dodatkowymi dochodami własnymi.
Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 15 265,00 zł w tym z podatku o nieruchomości o kwotę
10 000,00 zł.
poz. 2 - w związku ze zmniejszonymi i zwiększonymi dochodami zostaje
zmieniony plan wydatków o kwotę 79 319,31 zł, w tym wydatki bieżące poz. 2.1 została
zwiększona o kwotę 91 319,31zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 12 000,00
zł.
poz. 8.1 - dotyczy różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła
się o kwotę 12 000,00 zł, i poz. 8.2 zmniejszyła się o kwotę 12 000,00 zł a zostało to
spowodowane, w związku ze
zmniejszonymi wydatkami majątkowymi o kwotę 12 000,00 zł. Jest to zmniejszenie dotacji dla
ZGKiM,
poz. 10.1 - została skorygowana w latach 2017 - 2025 o nadwyżkę budżetową, która to została
przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek w tych latach,
poz. 11.1 - dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
została zmniejszona o kwotę 69 787,14 zł,
poz. 11.2 - została zmniejszona o kwotę 21 117,00 zł, są to wydatki związane
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to związane ze
zmniejszonymi dochodami,
poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 12 000,00 zł.
Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiana wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie
wyszły na TAK.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
27 kwietnia 2016 r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.89.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 –
2025 (zał. Nr 9).
Ad. 6.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Skarbnik D.Harasz przedstawiła projekt uchwały i poinformowała o zmianach w budżecie.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 12 724 420,64 zł z tego:
- bieżące w wysokości 11 873 044,64 zł,
- majątkowe w wysokości 851 376,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem 13 222 635,99 zł z tego:
- bieżące w wysokości 11 194 250,99 zł,
- majątkowe w wysokości 2 028 385,00 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
27 kwietnia 2016 r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.90.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (zał. Nr 10).
Ad. 6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do
realizacji projektu pod nazwą: ”Przebudowa i rozbudowa drogi nr 101775B Czerwone Bagno
– Szurpiły” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo przedstawił projekt uchwały i poinformował, że
na to zadanie należy zabezpieczyć fundusze w 2017 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
27 kwietnia 2016 r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było,
przeciw – nie było.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XV.91.2016 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu
pod nazwą: ”Przebudowa i rozbudowa drogi nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (zał. Nr 11).
Ad. 7. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Jeleniewo za rok 2015”.
Kierownik GOPS w Jeleniewie Pani Ewa Matusiewicz przedstawiła ocenę zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Jeleniewo za 2015 rok. Poinformowała o najważniejszych danych jakie
zmieniły się na terenie naszej gminy. Poinformowała że liczba zarejestrowanych osób
bezrobotnych wyniosła 80 osób i jest to wzrost do roku 2014 o 4,2%. Obserwuje się spadek
liczby osób korzystających z pomocy społecznej jak i liczby świadczeń. W stosunku do roku
2014 wzrosły wydatki na zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności. Nałożony na gminę
obowiązek współfinansowania kosztów pobytu mieszkańców spowodował rosnące wydatki na
realizacje tego zadania. W 2015 roku gmina poniosła odpłatność za pobyt w domu pomocy
społecznej za 3 osoby.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że „Ocena zasobów
pomocy społecznej dla Gminy Jeleniewo za rok 2015” została przedstawiona i pozytywnie
zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 kwietnia 2016 r.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła „Ocenę zasobów
pomocy społecznej dla Gminy Jeleniewo za rok 2015”.
Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Pani Lucyna Waszkiewicz Sołtys wsi Kazimierówka zapytała co dzieje się z chodnikiem w jej
miejscowości.
Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował, że na wykonanie tego zadania
przygotowywana jest dokumentacja.
Ad.9. Informacje i ogłoszenia.
Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował ogłoszonym plebiscycie na
sołtysa roku i rolnika roku.
Ad. 10. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki zamknął
obrady XV sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki
Protokołowała: Danuta Harasz

