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PROTOKÓŁ NR XXIII.2017 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 31 marca 2017 r. 
 

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

10⁰⁰ - 12⁰⁰. 
 

Ad.1.  

 Obrady XXIII 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. Andruszkiewicz Ryszard 

2. Aneszko Mirosław 

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. Zastępca Wójta -  Marek Waszkiewicz 

4. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz 

5. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – Radosław Modzelewski 

6. Radna Powiatu Suwalskiego – Anna Truchan 

7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie – Ewa Matusiewicz 

8. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moniuszko  

9. Poczta Polska S.A.– Wioletta Gulbierz i Bożena Chomicz 

10. Gazeta Współczesna – Helena Wysocka 

Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3. 
 

 

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 o samorządzie gminnym „Rada Gminy może 
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wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

Rady”.  

Do porządku obrad nie zostały wniesione żadne wnioski. 

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 XXIII 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) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

2) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w 

wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych; 

3) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmina Jeleniewo; 

4) określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Jeleniewo; 

5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017; 

6) oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata; 

7) zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok. 

9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2016 rok. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Informacje i ogłoszenia. 

13. 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 protokół z XXII 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 
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nie później niż do rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu  

31 marca 2017 r. 

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

protokołu głosowało 15 radnych. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXII Sesji z dnia 24 lutego 2017 r. 

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. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że do wniosku na solary komisja 

zakwalifikowała 137 deklaracje, a 16 deklaracji nie zostało zakwalifikowanych, z uwagi na 

brak  spełniania ustalonych kryteriów. Wstępnie wiadomo, że wniosek na wykonanie 

gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej może otrzymać opinię pozytywną.  

 

Ad. 6 . 

 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poprosił przedstawicieli Poczty Polskiej S.A. 

o przedstawienie informacji dotyczącej ubezpieczeń.  

 Pani Bożena Chomicz przekazała informacje na temat współpracy Towarzystwa 

Pocztowego na terenie województwa podlaskiego. Placówki pocztowe prowadzą usługi w 

zakresie ubezpieczeń gospodarstw rolnych, a w szczególności ubezpieczeń obowiązkowych. 

Każda osoba może ubezpieczyć swoje gospodarstwo w najbliższej placówce pocztowej.     

 

 Pan Józef Burzycki Sołtys wsi Suchodoły zapytał, czy będzie zdejmowany eternit. 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że na to zadanie nie ma 

jeszcze ogłoszonych konkursów. 

 

 Pan Wiesław Pietrołaj Sołtys wsi Żywa Woda – w sprawozdaniu zabrakło wykonania 

działki w Żywej Wodzie. Mój wniosek jest taki, aby granice działki pozostały w takim stanie 

jak teraz. Wiem, że jest droga gminna, która może być wytyczona z nadwyżki tego zadania. 

Czy można wystąpić o przekazanie innego gruntu. 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że działka w Żywej 

Wodzie została wytyczona przez geodetę. Granice ewidencyjne znacząco się różnią i Rada 

podjęła decyzję o uregulowaniu stanu prawnego tej działki poprzez rozgraniczenie. 

 

 Pan Wiesław Pietrołaj Sołtys wsi Żywa Woda – oznaczenie działki powinno być 

wykonane ze słupków betonowych. 

 Pani Anna Truchan Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo – betonowe słupki są wstawiane 

dopiero po rozgraniczeniu gruntu. 

 

 Pan Jerzy Nowikow Sołtys wsi Wodziłki– z funduszu sołeckiego były wykonywane 

pomiary gruntu, ale palików nie ma. 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że gmina dużo środków 

przeznacza na regulacje geodezyjne gruntów, a w szczególności dróg. Aby gmina otrzymała 
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dofinansowanie do remontu drogi, droga musi spełniać swoje parametry zgodnie z przepisami. 

Geodeta przygotuje koncepcję wykonania tej drogi, która będzie przedstawiona właścicielom 

działek. 

 

 Pan Stanisław Aneszko Sołtys wsi Krzemianka zapytał o remonty dróg powiatowych. 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że na tych drogach mają 

być wykonywane uzupełnienia ubytków w asfalcie, a droga Suchodoły-Wołownia będzie 

remontowana.  

 

 Pan Wacław Sienkiewicz Sołtys wsi Sumowo – na jaki cel są przeznaczone środki za 

zebranie podatku. 

 Skarbnik Gminy Danuta Harasz – podjęta uchwała zobowiązuje do wypłaty prowizji 

dla sołtysów. 

Na stan 15 radnych obecnych 14 radnych. Nieobecny Radny Mariusz Dąbrowski. 

 

 Ad 7.1. 

 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.  

 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 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 XXIII.127.2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

(zał. nr 5).  
 

Ad. 7.2.   

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 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 XXIII.128.2017 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w 

wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (zał. nr 6).  
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Ad. 7.3.  

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jeleniewo. 

 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 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 XXIII.129.2017 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (zał. nr 7). 
 

Ad. 7.4.  

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Jeleniewo. 

 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.  

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 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 XXIII.130.2017 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Jeleniewo (zał. nr 8). 
 

Ad. 7.5.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeleniewo w roku 2017. 

 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 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 XXIII.131.2017 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017 (zał. nr 9). 
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Ad. 7.6.  
 Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 

lata. 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz. 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 r. 

 Pan Wiesław Pietrołaj Sołtys wsi Żywa Woda – nie wiemy co to za fundacja i czy nie 

będą sprowadzone osoby z innych gmin. 

 Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – Fundacja Pro Sudovia w Suwałkach zamierza 

prowadzić Centrum Integracji Społecznej w zakresie wsparcia osób bezrobotnych do uzyskania 

nowych kwalifikacji.  

 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 XXIII.132.2017 

w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata (zał. nr 10). 

 

Ad. 7.7.  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

 Projekt uchwały przedstawiła Danuta Harasz Skarbnik Gminy. 

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi  

Plan dochodów ogółem 14 691 592,86 zł z tego:  

- bieżące w wysokości 12 544 887,53 zł,  

- majątkowe w wysokości 2 146 705,33 zł,  

Plan wydatków ogółem 5 784 428,80 zł z tego:  

- bieżące w wysokości 12 073 288,35 zł,  
- majątkowe w wysokości 3 711 140,45 zł.   

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 i 31 marca  

2017 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 XXIII.133.2017 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (zał. Nr 11). 

 

Ad.8.  
 Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że Sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie za 2016 rok zostało pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu 

Komisji w dniu 27 marca 2017 r. 
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 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie za 2016 rok. 

Ad. 9.  

 Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że Sprawozdanie z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok zostało pozytywnie zaopiniowane na 

wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 r. 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

Ad. 10.  

 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2016 rok. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz  poinformował, że Sprawozdanie z 

działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii w Jeleniewie za  2016 rok zostało pozytywnie zaopiniowane na wspólnym 

posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2017 r. 

 Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 

Jeleniewie za  2016 rok. 

Ad. 11.  

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

  

Interpelacje i zapytania zostały ujęte w pkt 6. 
 

Ad. 12.  

 Informacje i ogłoszenia. 

 

 Pani Anna Truchan Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo poinformowała, że w 2016 roku 

3 razy był przekonywany właściciel, którego budynek mieszkalny jest postawiony na drodze 

gminnej. Gmina część drogi przekazała dla Starostwa Suwalskiego, które opłaciło koszty aktu 

notarialnego oraz wyłoniło geodetę. Udało się zakończyć prace geodezyjne i grunty będą 

przekazane nieodpłatnie, zgodnie z podpisanymi oświadczeniami. Była duża pomoc ze strony 

radnego z Suchodół. Dokumentację wykona Starostwo , które zatwierdzi 400 tys.zł w swoim 

budżecie na wykonanie tej drogi jesienią.    

 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – remont drogi ul. Sportowej wpłynął na 

poprawę warunków życia mieszkańców, jak również wykonane oświetlenie oraz modernizacja 

oświetlenia na energooszczędne w innych miejscowościach, co wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa na terenie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz złożyli serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 
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Ad. 13.  

 Zamknięcie obrad.  

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

   PRZEWODNICZĄCY 

   RADY GMINY JELENIEWO 

   Jan Bielecki 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 


