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PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
 

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

900 – 1010. 
 

Ad. 1.  

 Obrady XXXIV 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. 

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. Urynowicz Andrzej 

14. Waszkiewicz Stefan 

15. Wysocki Tomasz 
 

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 

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko 

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 zmiany uchwały nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo 

w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał powyższy wniosek pod głosowanie:  

za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:  

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

W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXIV 

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) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Jeleniewo; 

2) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Jeleniewo; 

3) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”; 

4) uchylenia załącznika do Uchwały Nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych 

grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków; 

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

6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

7) zmiany uchwały nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie wysokości diety oraz 

kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo. 

8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o 

wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Informacje i ogłoszenia. 

11. 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 XXXIII 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  

9 sierpnia 2018 r. 

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

protokołu głosowało 15 radnych. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXXIII.2018 Sesji z dnia 25 czerwca 

2018 roku Rady Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 5.  Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz  

z działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3. 

 Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6. 

 Interpelacje i zapytania. 

Przedstawiciel Firmy Elektron Krzysztof Sakowicz przedstawił informację nt. 

fotowoltaicznej energii odnawialnej. Przekazał Regulamin dotyczący zasad programu dla 

zainteresowanych wykonaniem takiej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki podziękował za przedstawienie informacji. 

  

Ad 7.1. 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo.  

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko przedstawiła projekt uchwały, 

informując że w wyniku przeprowadzonych konsultacji do projektu uchwały nie wpłynęły 

wnioski i uwagi. Zmiana przepisów nakłada obowiązek przyjęcia zmian. Liczba wydanych 

zezwoleń i miejsc podawania jest taka sama.    

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji z dnia 31 lipca  

2018 r. 

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.195.2018  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Jeleniewo (zał. nr 4).  

 
Ad. 7.2. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo. 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko przedstawiła projekt uchwały, 

informując że określone w uchwale odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

nie dotyczą wydawanych zezwoleń. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji z dnia 31 lipca 

2018 r. 

Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.196.2018  

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo (zał. nr 5). 

 
Ad. 7.3.  

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków”. 

 Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków Rada Gminy uchwala projekt regulaminu i przekazuje do 

zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca  

2018 r.  

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.197.2018  

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (zał. 

nr 6). 

 
Ad. 7.4.   

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały Nr XXVIII.156.2017 

Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do 

taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

zmiana uchwały dotyczy uchylenia stawek cen wody i ścieków. 

   

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.198.2018  

w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały Nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Jeleniewo z 

dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup 

odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków (zał. nr 7). 

 
Ad. 7.5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2018–2025. 
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 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz informując, że zmiany 

WPF związane są ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.199.2018  

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 19 398 526,75  zł z tego:  
- bieżące w wysokości 15 522 745,69 zł,  
- majątkowe w wysokości 3 875 781,06 zł;  
Plan wydatków ogółem 20 331 058,31 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 13 321 582,01 zł,  
- majątkowe w wysokości 7 009 476,30 zł. 
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.200.2018  

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

 

Ad. 7.7.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie 

wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, informując 

że w projekcie uchwały dieta dla sołtysa za udział w sesji jest wyższa o 50,00 zł. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca  

2018 r. 

 Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono. 

 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 XXXIV.201.2018  

w sprawie zmiany uchwały nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie wysokości diety 

oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo (zał. nr 10). 

 

Ad. 8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o 

wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o wykonaniu budżetu gminy, informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz 

informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 

roku posiedzeniu w dniu 31 lipca 2018 r. 

 

Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła informację o wykonaniu 

budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o 

realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

Brak interpelacji i zapytań. 

 

Ad. 10. Informacje i ogłoszenia. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że do Komisji  szacującej 

straty powstałe w wyniku suszy wpłynęły 442 wnioski. Wytyczne do wypełniania wniosków 

były kilka razy zmieniane, stąd wydłużył się termin przekazania protokołów. Poinformował, że 

firmy wiatrakowe złożyły korektę deklaracji podatkowej i wniosek o zwrot nadpłaty za 2018 

rok w kwocie ok. 500.000,- zł. 

Święto Plonów odbędzie 19 sierpnia 2018 r. o godz. 12 mszą świętą w Kościele. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

 

Sołtys sołectwa Żywa Woda Wiesław Pietrołaj zaprosił na obchody 100. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 16.09.2018 r. w Żywej Wodzie i na Górze 

Krzemieniucha. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki poinformował, że do obchodów 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę włączyła się gmina poprzez udział Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jeleniewie, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeleniewo, które odbywają się pod patronatem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.   

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad. 

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

   RADY GMINY JELENIEWO 

   Jan Bielecki 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
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