PROTOKÓŁ NR XXVII.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 31 października 2017 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
9 – 1000.
00

Ad. 1.
Obrady XXVII 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 13 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. Gałażyn Jacek
6. Kalinowski Tadeusz
7. Klepacki Dariusz
8. Mysiukiewicz Ryszard
9. Sobol Justyna
10. Stankiewicz Tomasz
11. Urynowicz Andrzej
12. Waszkiewicz Stefan
13. Wysocki Tomasz
Radni nieobecni: Ciszewski Sławomir, Dąbrowski Mariusz.
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. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – Radosław ska
6. Autorka projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jeleniewo – Jolanta Niemiec-Górnik
Listy obecności radnych i sołtysów 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 ustawy o samorządzie gminnym „Rada
Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady”.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt.
7.3 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przerośl, w związku
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z koniecznością ustalenia zakresu realizacji zadań utrzymania cmentarza w miejscowości
Pawłówka.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał wniosek pod głosowanie:
za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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 XXVII 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) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jeleniewo;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025;
4) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
9. Przyjęcie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Informacje i ogłoszenia.
12. 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 XXVI 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
31 października 2017 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za przyjęciem
protokołu głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXVI Sesji z dnia 31 sierpnia 2017 r.
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 4.
Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radę Gminy Jeleniewo,
że w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie
zadania pn. Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Jeleniewo, obejmującego
remont hydroforni w Gulbieniszkach, budowę wodociągu w Podwysokim Jeleniewskim
i odcinka kanalizacji ściekowej w Jeleniewie.
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu zadania pn. Dostawa i montaż
kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo oraz wstępną ocenę
wniosku na przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B
Szeszupka–Malesowizna–Bachanowo.
Prowadzone są rozmowy na wykonywanie usług kontraktowych w zakresie świadczeń
stomatologicznych.
Fundusz sołecki w większości wsi został zrealizowany. Liczymy, że warunki pogodowe
pozwolą na zrealizowanie pozostałych prac w terminie.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na obchody Święta Odzyskania Niepodległości,
które odbędą się 12 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Jeleniewie. W trakcie obchodów zostanie
przedstawiona część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły w Jeleniewie.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Żywa Woda Wiesław Pietrołaj – do Rady Gminy Jeleniewo zostało
skierowane pismo o udzielenie informacji czy na działkach geodezyjnych nr 103/6 i 113/3 we
wsi Żywa Woda objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi
Żywa Woda (zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/188/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
27 kwietnia 2006 r. istnieje możliwość wznoszenia obiektów budowlanych.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że na pismo jest
przygotowana odpowiedź, której udzieli w imieniu Rady Przewodniczący Rady. W sprawie
zgodności z zapisami powyższego planu dla planowanej na działce nr geod. 103/6 budowie
chlewni z niezbędną infrastrukturą wypowiedziało się Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Suwałkach w decyzji z 2015 r., wskazując, że przedsięwzięcie nie wykazuje sprzeczności
z tymże planem. Jako organ I instancji nie mieliśmy możliwości zaskarżenia tej decyzji. Z tego
mogły skorzystać strony postępowania, czego nie uczyniły.
Sołtys wsi Żywa Woda Wiesław Pietrołaj – jestem delegatem do Podlaskiej Izby
Rolniczej w Suwałkach i współpraca z Radą Powiatową PIR w Suwałkach nie jest
zadowalająca wiele spraw należałoby podczas obrad przedstawić, a spotkania odbywają się
bardzo sporadycznie.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poinformował, że na najbliższą sesję Rady Gminy
Jeleniewo można zaprosić Przewodniczącego Podlaskiej Izby Rolniczej w Suwałkach.
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Ad 7.1.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 października
2017 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII.149.2017
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 (zał. nr 5).
Ad. 7.2.
Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jeleniewo.
Projekt uchwały przedstawiła autorka projektu Jolanta Niemiec-Górnik.
W trakcie projektowania Studium wpłynęły dwie uwagi, które Radni rozpatrzyli na wspólnym
posiedzeniu Komisji w dniu 23 października 2017 r.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 października
2017 r.
Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono.
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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII.150.2017
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jeleniewo (zał. nr 6).
Autorka projektu Jolanta Niemiec-Górnik podziękowała Radzie Gminy za współpracę przy
przygotowywaniu Studium.
Ad. 7.3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2017 – 2025.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 października
2017 r.
Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII.151.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
(zał. nr 7).
Ad. 7.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 14 030 867,72 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 298 864,06 zł,
- majątkowe w wysokości 732 003,66 zł;
2) Plan wydatków ogółem 15 123 703,66 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 296 977,23 zł,
- majątkowe w wysokości 1 826 726,43 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 października
2017 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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 w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII.152.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (zał. Nr 8).
Ad. 8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że informacja
była przedstawiona i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy w dniu 23 października 2017 r.
Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2016/2017 (zał. Nr 9).
Ad. 9. Przyjęcie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
Informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok przedstawiła Sekretarz
Gminy Maria Waszkiewicz.
Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła informację z dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych za 2016 rok (zał. Nr 10).
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań
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Ad. 11.
Informacje i ogłoszenia.
Brak informacji i ogłoszeń
Ad. 12.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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