
1 
 

PROTOKÓŁ NR XXXV.2018 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 28 września 2018 r. 
 

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

1100 – 1240. 
 

Ad. 1.  

 Obrady XXXV 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. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz  

3. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danutu Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie – Bożena 

Sobieszczańska 

5. Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski 

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”.  

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXV 

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 nazwy obszarowi w Jeleniewie; 

2) zmiany Statutu Gminy Jeleniewo;  

3) bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata ; 

4) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo; 

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2026; 

6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

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 XXXIV 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 września 2018 r. 

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

protokołu głosowało 15 radnych. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXXIV.2018 Sesji z dnia 9 sierpnia 

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 4. 

 Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6. 

 Interpelacje i zapytania. 

Brak interpelacji i zapytań. 

 

Ad 7.1. 

 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obszarowi w Jeleniewie.  

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki przedstawił projekt uchwały wraz z historią powrotu 

pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego do parku w Jeleniewie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji z dnia 3 września  

2018 r., a w wyniku przeprowadzonych konsultacji do projektu uchwały nie było złożonych 

wniosków i uwag. 

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 XXXV.202.2018  

w sprawie nadania nazwy obszarowi w Jeleniewie (zał. nr 5).  

 
Ad. 7.2. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeleniewo. 

 Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

określone zmiany dotyczą powoływania przez radę komisji stałych, wprowadzenia zapisu 

transmitowania na żywo obrad Rady Gminy Jeleniewo, przeprowadzania głosowań przy 

jednoczesnym użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowania radnych. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji z dnia 3 września 

2018 r., a w wyniku przeprowadzonych konsultacji do projektu uchwały nie było złożonych 

wniosków i uwag. 

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 XXXV.203.2018  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeleniewo (zał. nr 6). 

 
Ad. 7.3.  

 Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości 

na czas dłuższy niż 3 lata. 

 Wójt Gminy Kazimierz Urynowicz przedstawił projekt uchwały i poinformował, że 

bezprzetargowa dzierżawa nieruchomości o pow. 36 m2 w Błaskowiźnie na okres 5 lat zostanie 

przeznaczona na prowadzenie działalności.  

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 września  

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 – 1 osoba, przeciw – 

nie było. 

 



4 
 

 Rada Gminy w wyniku głosowania podjęła uchwałę Nr XXXV.204.2018  

w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata 

(zał. nr 7). 

 
Ad. 7.4.   

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.  

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz przedstawiła projekt uchwały, informując że 

przedstawiony projekt został uzgodniony pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

   

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 3 września  

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 XXXV.205.2018  

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (zał. nr 8). 

 
Ad. 7.5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2018–2026. 

 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 26 września  

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 XXXV.206.2018  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2026 (zał. 

nr 9). 

 

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 18 184 677,86 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 14 710 896,80 zł,  
- majątkowe w wysokości 3 475 781,06 zł;  
Plan wydatków ogółem 20 301 176,42 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 13 553 700,12 zł,  



5 
 

- majątkowe w wysokości 6 742 476,30 zł. 
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 września  

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 XXXV.207.2018  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (zał. nr 10). 

 

Ad. 8.  
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

Brak interpelacji i zapytań. 

 

Ad. 9.  

Informacje i ogłoszenia. 

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podziękował za zaproszenie i przedstawił 

informacje dotyczące wyposażenia w sprzęt ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala w Suwałkach 

min. powstanie oddziału kardiologicznego, wznowienie oddziału SOR, które będą również 

służyły ochronie zdrowia pacjentom Gminy Jeleniewo. Ministerstwo stara się pomóc dla całego 

województwa podlaskiego w wyposażanie służby zdrowia tj. powstawanie i wyposażanie 

gabinetów stomatologicznych w szkołach lub tzw. dentobusy. Ministerstwo podpisało 

porozumienie z ratownikami medycznymi, aby była utrzymana stała łączność niesienia 

pomocy. Dzięki staraniom Pana Wójta będzie możliwa budowa boiska gminnego, na które 

zostało przyznane dofinansowanie w kwocie ok. 700 tys.zł. Zmieniają się przepisy w zakresie 

budowy i remontów dróg, które pozwolą na wykonywanie zadania przez okres dłuższy niż rok 

budżetowy. Rusza również program termomodernizacji z dofinansowaniem dla mieszkańców 

zgodnie z kryterium dochodowym. Ten rok jest bardzo trudny dla rolników, w związku z suszą, 

która dotknęła nasz kraj. Staramy się, aby ta pomoc mogła być jak największa poprzez np. 

zmianę przepisów do dopłat akcyzy od hektara i ilości zwierząt hodowlanych. Ważne jest 

również zachowania zabytków na tym terenie tj. molenna, kościół. 

Sołtys sołectwa Ignatówka Mirosław Jasiulewicz – co z pacjentami w szpitalach, którzy 

nie mają opieki.  

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – będzie prowadzona kontrola jakości oraz 

możliwość skrócenia kolejek do poradni i badań. Służba zdrowia powinna informować 

pacjenta, gdzie może otrzymać pomoc, a w przypadku odmowy należy pisać do Departamentu 

Kontroli MZ. Ministerstwo Zdrowia stara się zmienić i poprawić jakość świadczonych usług w 

służbie zdrowia. Przez wiele lat ten dział nie odpowiednio finansowany. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że zależy dla samorządu 

by jakość świadczonych usług w służbie zdrowia na rzecz mieszkańców gminy była jak 

najlepsza, a szczególnie lekarza pierwszego kontaktu tj. lekarza rodzinnego. 

Pragnę podziękować za życzliwość i zaangażowanie w działania naszej gminy. Dzięki pomocy 

gmina przez okres 4 lat pozyskała 8 mln. zł na zadania min. zakup samochodu strażackiego, 

boisko, budowa i remonty dróg. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena 

Sobieszczańska – w 2017 roku gmina złożyła wniosek na dofinansowanie gabinetu profilaktyki 
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zdrowotnej, za co bardzo dziękujemy. Obecnie z Panem Wójtem staramy się o wyposażenie 

gabinetu stomatologicznego, który chcielibyśmy udostępniać dla szkoły i mieszkańców z uwagi 

na zbyt dużą odległość do Suwałk. 

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – wniosek został poprawnie złożony i gabinet 

będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz serdecznie podziękowali Panu Ministrowi za udział w sesji i podzielenie 

się dobrymi informacjami dla naszej gminy.  

  

Ad. 10.  
Zamknięcie obrad. 

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

   PRZEWODNICZĄCY 

   RADY GMINY JELENIEWO 

   Jan Bielecki 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 


