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PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 

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

900 – 1000. 
 

Ad. 1.  

 Obrady XXXIII 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. 

Radni obecni: 

1. Aneszko Mirosław 

2. Andruszkiewicz Ryszard  

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. Waszkiewicz Stefan 

14. Wysocki Tomasz 

Radni nieobecni: Urynowicz Andrzej  
 

W posiedzeniu uczestniczą:  

1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz 

2. Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo – Marek Waszkiewicz 

3. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz  

4. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz 

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

Ad. 2.  

 Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który 

radni otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad Sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jan 

Bielecki 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 złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad 

o podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków 

NFOŚiGW/WFOŚiGW dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachanowie i przeznaczenia w 

budżecie w 2018 roku środków finansowych na realizację tego zadania. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał powyższy wniosek pod głosowanie:  

za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXIII 

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 opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału 

Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

2) oddania nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata; 

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo; 

4) zmiany uchwały nr XXXI.179.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki; 

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2025; 

6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

7) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachanowie i przeznaczenia w budżecie w 2018 roku 

środków finansowych na realizację tego zadania. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Informacje i ogłoszenia. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3.  

 Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki na protokolanta zaproponował Marię 

Waszkiewicz, którą radni jednogłośnie zatwierdzili. 
 

Ad. 4.  

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

Gminy Jeleniewo projekt protokołu z XXXII 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  

25 czerwca 2018 r. 

W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za przyjęciem 

protokołu głosowało 14 radnych. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXXII.2018 Sesji z dnia 25 kwietnia 

2018 roku Rady Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 5.  

 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz  

z działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3. 
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 Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6. 

 Interpelacje i zapytania. 

Sołtys sołectwa Żywa Woda Wiesław Pietrołaj – sprawa dotyczy wyposażenia w 

prawidłową gratyfikację za pracę sołtysa. Mamy prośbę, aby ten problem rozważyć razem ze 

sprawą wpłat podatku do gminy a nie dla sołtysa. 

Radny Jacek Gałażyn – sołtysi zostali ujęci do komisji w sprawie szkód łowieckich, aby 

w tych działaniach uczestniczyć. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że sołectwa są 

jednostkami pomocniczymi gminy, ale dodatkowe zadania wykonywane na rzecz innych 

instytucji sołtysi podejmują sami jako osoby fizyczne. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poinformował, że w lipcu odbędzie się posiedzenia 

Komisji Rady na której Skarbnik Gminy Danuta Harasz przedstawi finansowe potrzeby.    

 

Ad 7.1. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w 

Suwałkach w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

 Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym wynosi 3 radnych dla okręgu z gmin 

Jeleniewo i Szypliszki.    

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca  

2018 r. 

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.188.2018  

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie 

podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (zał. nr 4).  
 

Ad. 7.2. 

 Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 

lata. 

 Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, który zakłada 

użyczenie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Malesowizna, gm. Jeleniewo, z przeznaczeniem na budowę parkingu oraz zjazdu w ciągu 

gminnej drogi publicznej nr 101791B Malesowizna (Turtul) z możliwością korzystania przez 

wszystkich uczestników ruchu. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca 

2018 r. 

Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 
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 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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.189.2018  

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata (zał. nr 5). 
 

Ad. 7.3.  

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo. 

 Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Rady Ministrów z dnia 18 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie 

zasadnicze wójta nie może przekroczyć kwoty 4.700,00 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca  

2018 r.  

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.190.2018  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo (zał. nr 6). 
 

Ad. 7.4.   

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.179.2018 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.  

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia w § 1 i 2 uchwały zapisu o ubieganiu się o dotację dla 

żłobka na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Jeleniewo. 

   

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.191.2018  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.179.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki (zał. nr 7). 

 

Ad. 7.5.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2018–2025. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.192.2018  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025 (zał. 

nr 8). 

 

Ad. 7.6.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz. 

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

Plan dochodów ogółem 19 318 768,58 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 15 434 987,52 zł,  
- majątkowe w wysokości 3 883 781,06 zł;  
Plan wydatków ogółem 20 251 300,14 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 13 233 823,84 zł,  
- majątkowe w wysokości 7 017 476,30 zł. 
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.193.2018  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (zał. nr 9). 

 

Ad. 7.7.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków 

NFOŚiGW/WFOŚiGW dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachanowie i przeznaczenia w 

budżecie w 2018 roku środków finansowych na realizację tego zadania. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz, informując że na realizację 

zadania przeznaczenia się w budżecie na 2018 r. środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw – 

nie było. 
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 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII.194.2018  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bachanowie i przeznaczenia w budżecie w 2018 roku środków finansowych 

na realizację tego zadania (zał. nr 10). 

 

Ad. 8.  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Sołtys sołectwa Żywa Woda Wiesław Pietrołaj – jako delegat uczestniczyłem w 

spotkaniu sołtysów, na którym zostało podjęte stanowisko Krajowej Rady Sołtysów w sprawie 

szacowania szkód. Jeśli będzie to możliwe na 2 godziny przed planowaną sesją chciałbym aby 

sołtysi mogli porozmawiać na temat problemów rolnictwa naszej gminy z Przewodniczącym 

Podlaskiej Izby Rolniczej w Suwałkach. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki – takie spotkanie można zorganizować. 

Zapraszaliśmy na sesję Rady Gminy Jeleniewo Przewodniczącego PIR w Suwałkach, ale 

termin nie był dogodny.  

 

Ad. 9.  
Informacje i ogłoszenia. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował o powołaniu Komisji do 

szacowania strat powstałych w wyniku suszy. Szacujemy, że może wpłynąć ok. 500 wniosków, 

które należy składać do 29.06.2018 r. w Urzędzie Gminy Jeleniewo.  

 

Ad. 10.  
 Zamknięcie obrad. 

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

   RADY GMINY JELENIEWO 

   Jan Bielecki 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 

 


