PROTOKÓŁ NR XXVIII.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 1 grudnia 2017 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
13 – 1445.
00

Ad. 1.
Obrady XXVIII 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. Bielecki Jan
3. Bukpaś Damian
4. Ciszewski Sławomir
5. Dąbrowski Mariusz
6. Gałażyn Jacek
7. Kalinowski Tadeusz
8. Klepacki Dariusz
9. Mysiukiewicz Ryszard
10. Sobol Justyna
11. Stankiewicz Tomasz
12. Urynowicz Andrzej
13. Waszkiewicz Stefan
14. Wysocki Tomasz
Radni nieobecni: Andruszkiewicz Ryszard.
W posiedzeniu uczestniczą:
1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz
2. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz
3. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – Bożena Sobieszczańska
5. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach – ppłk Jarosław Kowalewski
6. Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak – Grzegorz Kiec
7. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach – Katarzyna Domżalska
8. Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach – Jadwiga Dzietczyk
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”.
Do porządku obrad nie zostały wniesione żadne wnioski.
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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 XXVIII 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) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy;
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
3) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jeleniewo;
5) zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo;
6) zmian w budżecie gminy na 2017 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 protokół z XXVII 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
1 grudnia 2017 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za przyjęciem
protokołu głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXVII Sesji z dnia 31 października
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 otrzymaliśmy dofinansowanie projektów na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo oraz na przebudowę nawierzchni żwirowej na
bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka–Malesowizna–Bachanowo.
Dobiega końca budowa chodnika w miejscowości Kazimierówka oraz I etap
termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeleniewie.
Trwa nadal postępowanie z firmą wiatrakową. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Suwałkach uchyliło decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia.
Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach ppłk Jarosław Kowalewski
przedstawił funkcjonowanie nowych Wojsk Obrony Terytorialnej w Suwałkach, których
zadaniem jest wspieranie mieszkańców w różnych zagrożeniach. Żołnierzem może zostać
mężczyzna i kobieta w wieku od 18 do 63 lat. Przygotowane informacje zostały przekazane
sołtysom celem poinformowania mieszkańców gminy o na borze do Wojsk Obrony
Terytorialnej. Wojskowy Komendant Uzupełnień Jarosław Kowalewski podziękował za
zaproszenie i możliwość spotkania się.
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach Jadwiga Dzietczyk
poinformowała, że od nowego roku wchodzi w życie nowy obowiązek przekazywania
ewidencji VAT drogą elektroniczną, który dotyczy przedsiębiorców i rolników. Dla rolników
Urząd Skarbowy w Suwałkach będzie prowadził szkolenie w grudniu br. Na szkoleniach
zostaną przedstawione aplikacje i pomoc w wypełnianiu formularza. Czynny podatnik VAT ma
obowiązek składania tych informacji. Urząd Skarbowy w Suwałkach udziela informacji
telefonicznych, pocztą elektroniczną i na miejscu w Urzędzie.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach Katarzyna Domżalska
przekazała informację, że PZDR w Suwałkach również prowadzi pomoc dla rolników
w rozliczaniu VAT i zaprosiła przedsiębiorców do korzystania z tej pomocy.
Komendant Miejski Policji w Suwałkach Adam Miezianko przedstawił informacje
dotyczące możliwości odtworzenia posterunków policji i bycia policji bliżej obywatela
w zakresie zadań profilaktyki i prewencji pozwalających na zapobieganiu licznych zagrożeń.
Jeśli jest taka potrzeba, to taki posterunek można reaktywować. W 2016 r. został reaktywowany
posterunek w gminie Bakałarzewo, z czego mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Aby powołać
posterunek musi być wyznaczona siedziba i jeśli będzie taka wola ze strony społeczności
lokalnej jestem otwarty na takie działania.
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz
Urynowicz złożyli podziękowania i gratulacje dla Pana Zdzisława Cylwy mieszkańca Gminy
Jeleniewo za udział w konkursie na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” organizowanym
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zajęcie III miejsca w kategorii EKOLOGIAŚRODOWISKO.
Ad 7.1.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży
drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
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 listopada
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 XXVIII.153.2017
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy (zał. nr 5).
Ad. 7.2.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
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 listopada
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 XXVIII.154.2017
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (zał. nr 6).
Ad. 7.3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
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 listopada
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 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII.155.2017
w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (zał. nr 7).
Ad. 7.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie 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 listopada
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 XXVIII.156.2017
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jeleniewo (zał. nr 8).
Ad. 7.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy 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 listopada
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 XXVIII.157.2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (zał. nr
9).
Ad. 7.6.
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 14 115 401,12 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 383 397,46 zł,
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- majątkowe w wysokości 732 003,66 zł;
2) Plan wydatków ogółem 15 208 237,06 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 314 510,63 zł,
- majątkowe w wysokości 1 893 726,43 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 listopada
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 XXVIII.158.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (zał. Nr 10).
Ad. 8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań
Ad. 9.
Informacje i ogłoszenia.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska serdecznie
zaprosiła na obchody 1. Rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny
„Inki” w Jeleniewie, które odbędą się 16 grudnia 2017 r. Rozpoczęcie obchodów o godz. 9.00
w kościele parafialnym w Jeleniewie, a dalsza część uroczystości odbędzie się w budynku
szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki wraz z Radą Gminy i Wójtem
Gminy Jeleniewo Kazimierzem Urynowiczem złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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