PROTOKÓŁ NR XX.2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2 grudnia 2016 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
1000 - 1200.
Ad.1. Obrady XX 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. Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo – Marek Waszkiewicz
3. Radna Powiatu Suwalskiego – Anna Truchan
4. Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak – Grzegorz Kiec
5. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz
6. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz
7. Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – Alicja Dorochowicz
8. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Wacław
Wawrzyn
Listy obecności radnych, sołtysów i 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. Waszkiewicz Stefan
13. Wysocki Tomasz
(nieobecni radni: Dąbrowski Mariusz i Urynowicz Andrzej)
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”. Do przedstawionego porządku
obrad nie zostały złożone żadne wnioski.
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 XX 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) nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Jeleniewie;
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo;
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacje i ogłoszenia.
10. 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 XIX 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 2 grudnia 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 XIX.2016 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 28 października 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.

Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak Grzegorz Kiec przekazał bieżące informacje na
temat bezpieczeństwa i poinformował o potrzebie przeprowadzania konsultacji społecznych
związanych z realizacją projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. Organizowane spotkania ze
społecznością lokalną, jak też z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym pozwolą na poznanie oczekiwań społeczeństwa.
W trakcie spotkań mundurowi poznają i przekażą wiedzę o bezpiecznych zachowaniach
w codziennych sytuacjach oraz będą propagować "Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa".
Serdecznie zapraszam na te spotkania a przede wszystkim państwa sołtysów. Postaramy się,
aby terminy były dostosowane do państwa potrzeb. Nasz posterunek obsługuje 4 gminy i
dlatego łatwiej będzie wiele spraw konsultować na takich spotkaniach.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki podziękował Kierownikowi Posterunku Policji za
przedstawione informacje.
Ad 7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeleniewie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Alicja Dorochowicz poinformowała, że patron Szkoły
Podstawowej w Jeleniewie został wybrany przez społeczność szkolną oraz mogli również
wybierać mieszkańcy gminy. Wybór został dokonany i jest nią Danuta Siedzikówna „Inka”.
Prezentacji i przybliżenia postaci patrona szkoły Danuty Siedzikówny „Inki” dokonali
uczniowie Zespołu Szkół w Jeleniewie.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki przedstawił projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
25 listopada 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
XX.108.2016 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w
skład Zespołu Szkół w Jeleniewie (zał. Nr 5).
Ad. 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały. Stawki podatków, które
ulegną zmianie w 2017 r. dotyczą:
a) od gruntów:
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu do tych gruntów

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni,
b) od budynków lub ich części:
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2016.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
25 listopada 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
XX.109.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (zał. Nr 6).
Ad. 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały. Zmiana dotyczy stawek
podatku od autobusów, które zostają obniżone do stawek ustawowych.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
25 listopada 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
XX.110.2016 w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(zał. Nr 7).
Ad. 7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo.
Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały. Zmiany dotyczą
następujących taryf:

- cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów
wodomierzy: 2,26 zł,
- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów
wodomierzy: 5,59 zł,
- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia: 5,21 zł,
- stawka opłaty abonamentowej miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług) 2,50 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
25 listopada 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
XX.111.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo (zał. Nr 8).
Ad. 7.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że proponowane stawki opłat
wynikają z dwóch przeprowadzonych przetargów. Najniższą oferowaną cenę na wykonanie
zadania w zakresie wywozu nieczystości stałych dała Firma Eko. Oferowana najniższa cena
wynosi 287 388 zł i jest wyższa o ponad 70 tys.zł w stosunku do 2016 roku. Dotychczasowa
stawka nie pokryje kosztów związanych z wywozem odpadów tj. zakupu książeczek,
zatrudnienie, opłata programu, wysyłki pocztowe i prowizje bankowe.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został
przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
25 listopada 2016 r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było (w czasie obrad sesji nieobecny radny Stefan Waszkiewicz).
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XX.112.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (zał. Nr 9).

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Brak interpelacji i zapytań.
Ad. 9. Informacje i ogłoszenia.
Inspektor Urzędu Gminy Anna Truchan przekazała informację od Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Suwałkach w zakresie nowych zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz
wymagań dotyczących uboju.
Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła informacje nt.:
- przygotowywania przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” ogólnopolskiego projektu
ochrony rodzimej flory przed inwazyjnymi gatunkami obcego pochodzenia-barszczem
Sosnowskiego, barszczem Mantegazziego, barszczem perskim,
- przeprowadzenia szkolenia przez Państwową Straż Pożarną dla mieszkańców gminy pt.„Czad
i ogień. Obudź czujność”, które odbędzie się 17.01.2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz
Urynowicz złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Ad. 10. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki zamknął
obrady XX sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

