PROTOKÓŁ NR XXX.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 27 lutego 2018 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
10 – 1100.
00

Ad. 1.
Obrady XXX 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. Radna Powiatu Suwalskiego – Anna Truchan
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – Bożena Sobieszczańska
7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Wacław
Wawrzyn
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 – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXX 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 trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Jeleniewo dla prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez
podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku;
3) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki
środków obrotowych za 2017 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025;
5) 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 XXIX 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
27 lutego 2018 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za przyjęciem
protokołu głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXIX.2017 Sesji z dnia 29 grudnia
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.
Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad 7.1.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Jeleniewo dla prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego
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 XXX.169.2018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Jeleniewo dla prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (zał. nr 5).
Ad. 7.2.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku.
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Urzędu Gminy Anna Truchan.
Poinformowała Radę Gminy o kosztach związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem w
schronisku bezpańskich psów. W latach 2012 – 2017 gmina wydatkowała na ten cel kwotę
ogółem 103 347 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego
2018 r.
Do projektu Uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw –
nie było.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX.170.2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku (zał. nr 6).
Ad. 7.3.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu
Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok samorządowego zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy P. Maria Waszkiewicz.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego
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 XXX.171.2018
w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki
środków obrotowych za 2017 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie (zał. nr 7).
Ad. 7.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2018–2025.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego
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 XXX.172.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025 (zał.
nr 8).
Ad. 7.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Danuta Harasz.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem18 468 543,52 zł z tego:
- bieżące w wysokości 14 512 674,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 955 869,52 zł;
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2) Plan wydatków ogółem 19 401 075,08 zł z tego:
- bieżące w wysokości 12 598 261,84 zł,
- majątkowe w wysokości 6 802 813,24 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego
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 XXX.173.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (zał. nr 9).
Ad. 8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań
Ad. 9.
Informacje i ogłoszenia.
Brak informacji i ogłoszeń

Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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