PROTOKÓŁ NR XXXI.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 marca 2018 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
10 – 1130.
00

Ad. 1.
Obrady XXXI 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. Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak – Grzegorz Kiec
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – Bożena Sobieszczańska
7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Wacław
Wawrzyn
8. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie – Anna Moniuszko
9. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie – Joanna Wnukowska
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
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Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady”.
Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2018–2025 w pkt 7.7, zmiany w budżecie jako pkt 7.8 oraz wprowadzenie zmiany tytułu
uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego
poprzez dodanie stanowiska psychologa w następującym brzmieniu: szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek:
za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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 XXXI 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) podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
2) podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
3) wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie
Gminy Jeleniewo;
4) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i
doradcy zawodowego;
5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo
przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych;
6) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025;
8) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
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8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2017 rok.
9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 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 projekt protokołu z XXX 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
29 marca 2018 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za przyjęciem
protokołu głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XXX.2017 Sesji z dnia 27 lutego 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.
Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz wystąpił z prośbą o zgłaszanie uszkodzeń dróg
po okresie zimowym, aby można było zapobiec ich dalszym zniszczeniom. Remonty dróg będą
wykonywane przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.
W czasie obrad XXXI sesji Rady Gminy Jeleniewo uczennice Gimnazjum im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach Kinga Burnejko i Hanna Krzyżewska w ramach rekrutacji do
Sejmu Dzieci i Młodzieży wystąpiły z wizytą wyborczą i zaprezentowały sylwetkę Aleksandra
Putry, jednego z pierwszych suwalskich posłów po odzyskaniu niepodległości. Przybliżyły
również program wyborczy i przedstawiły przygotowane materiały.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz podziękowali za przedstawioną kampanię wyborczą oraz życzyli
powodzenia podczas rekrutacji.
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Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak – Grzegorz Kiec przedstawił dane za
2017 rok, w którym prowadzono o 5 postępowań mniej niż w roku 2016. Obecnie prowadzone
są 3 postępowania o kradzież i 4 postępowania o znęcanie się nad rodziną. W porównaniu do
gmin ościennych Gmina Jeleniewo jest w miarę spokojna. Dzielnicowi są dostępni pod
telefonami i należy każde nieodpowiednie zachowanie zgłaszać. Ponadto policjanci
przeprowadzają patrole w każdej gminie.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki podziękował za przedstawione
informacje.
Ad 7.1.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie Anna
Moniuszko. Uchwała określa numery okręgów, granice okręgu oraz liczbę radnych
wybieranych w okręgu.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.174.2018
w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (zał. nr 5).
Ad. 7.2.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie Anna
Moniuszko. Uchwała określa numer obwodu głosowania, granice obwodu oraz siedzibę
obwodowej komisji wyborczej.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.175.2018
w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (zał. nr 6).
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Ad. 7.3.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleniewo.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.
Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących
własność Gminy Jeleniewo w zakresie ogólnodostępnych gminnych boisk sportowych.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.176.2018
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Jeleniewo (zał. nr 7).
Ad. 7.4.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa,
logopedy i doradcy zawodowego.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.
Uchwała określa wymiar godzin dla dyrektora i wicedyrektora oraz dla pedagoga, psychologa,
logopedy i doradcy zawodowego.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.177.2018
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
(zał. nr 8).
Ad. 7.5.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo
przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.
Uchwała określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze
przekraczającym pięć godzin.
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Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.178.2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo przedszkolu, innych formach
wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (zał. nr
9).
Ad. 7.6.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz.
Uchwała określa wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku,
zamieszkałe na terenie Gminy Jeleniewo.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.179.2018
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki (zał. nr 10).
Ad. 7.7.
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 marca
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 XXXI.180.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018–2025 (zał.
nr 11).
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Ad. 7.8.
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 ogółem 18 806 389,72 zł z tego:
- bieżące w wysokości 14 843 436,66 zł,
- majątkowe w wysokości 3 962 953,06 zł;
2) Plan wydatków ogółem 19 738 921,28 zł z tego:
- bieżące w wysokości 12 643 008,04 zł,
- majątkowe w wysokości 7 095 913,24 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca
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 XXXI.181.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (zał. nr 12).
Ad. 8.
Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że powyższe
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26 marca 2018 r.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2017
rok.
Ad. 9.
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że powyższe
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26 marca 2018 r.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
Ad. 10.
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że powyższe
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26 marca 2018 r.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2017 rok.
Ad. 11.
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Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań
Ad. 12.
Informacje i ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz złożyli gratulacje Panu Wiesławowi Pietrołaj sołtysowi wsi Żywa Woda
za osiągnięty wynik w plebiscycie Osobowość Roku 2017 w kategorii - Samorządność i
społeczność lokalna, organizowanym przez Gazetę Współczesną.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował o powołaniu Komitetu
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz ustaleniu kalendarza obchodów na
terenie naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki zgłosił propozycję nadania
Parkowi w Jeleniewie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem i zostanie omówiona na najbliższych posiedzeniach
Komisji Rady Gminy Jeleniewo.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Ad. 13.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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