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PROTOKÓŁ NR 50.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 28 maja 2018 r. 

 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 

 

 W posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji i Komisja jest zdolna do 

podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Jeleniewie 

Bożena Sobieszczańska, Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo Anna Truchan i Skarbnik Gminy 

Danuta Harasz – protokolant. 

 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Mirosław Aneszko zgłosił Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Na posiedzeniu Komisji nie były przedstawiane projekty uchwał. Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz poinformował, że projekty uchwał będą przedstawione na następnym 

posiedzeniu Komisji. 

 
 

Ad. 2. Na posiedzenie Komisji  przybył Pan M.B. (w imieniu rodziców) z prośbą do Radnych 

o uregulowanie granicy działki (drogi) wielkości 2 ary, działki Nr 263/4 o dł. 114m. Twierdzi, 
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że część drogi wchodzi w jego własność i płaci podatek niesłusznie, gdyż nie jest to jego ziemia. 

Prosi Radnych o rozgraniczenie i uregulowanie stanu prawnego. 

 

Pani Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo Anna Truchan poinformowała Radnych o 

stanie faktycznym działki.  

 

Komisja podjęła decyzję, aby wystąpić  do Pana M.B. o poniesienie części kosztów 

takiego podziału. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska poinformowała 

Radnych, że przy szkole należy utworzyć dwie grupy oddziałku przedszkolnego, gdyż po 

przeprowadzonej rekrutacji będzie uczęszczać 26 dzieci i taka liczba dzieci nie może być 

prowadzona w jednej grupie, a na dwie grupy brak jest jednego pomieszczenia do nauki i 

należałoby zaadoptować budynek w Gulbieniszkach, którego kosztwyniesie około 130 000,00 

zł, do tego należy doliczyć remont pomieszczenia i dowóz dzieci. 

Pan Przewodniczący Jan Bielecki zadał pytanie, od kiedy pojawiło się to dziecko i dlaczego go 

nie ujęto w arkuszach. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska – dopiero co 

zakończyła się rekrutacja i to dziecko przybyło, nie miałam podstawy, aby go nie przyjąć. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zapytał Skarbnika Gminy czy znajdą się 

dodatkowe środki. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że należy od początku przeanalizować budżet i tworzyć 

go od nowa, ponieważ te fundusze należy pomniejszyć o przyjęte w obecnym budżecie zadania. 

 

1. Pan Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radnych o kosztach 

zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Gdzie 

wpłynęła jedna oferta i to wyższa o 92 220,12 zł, do tego zadania należy dołożyć za nadzór, 

łącznie zadanie należy zwiększyć o około 193 928,00 zł.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała wzrost kosztów powyższego zadania. 

 

2. Mieszkańcy Kazimierówki wystąpili z pimem do Rady o uregulowanie stanu prawnego 

drogi.  

Komisja podjęła pozytywną decyzję o podjęciu czynności regulacji drogi w Kazimierówce. 

 

3. Rozpatrzenie podania mieszkańców Szeszupki o przekwalifikowanie drogi.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przekwalifikowanie drogi w Szeszupce. 

 

4. Rozpatrzenie podania o wykonanie remontu drogi w Malesowiźnie z dojazdem do jednej 

posesji.  

Komisja podjęła decyzję, iż na ten rok nie ma środków finansowych na wykonanie 

powyższego remontu. 
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5. Radny  Mirosław Aneszko zapytał co dzieje się z programem OSA.  

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że nie ma odpowiedzi z 

Ministerstwa Sportu na złożone dwa wnioski i mamy nadzieję, że zostaną rozpatrzone 

pozytywnie.  

 

  

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji Ryszard 

Mysiukiewicz zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1.  Mysiukiewicz Ryszard -  Przewodniczący Komisji  ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Andruszkiewicz Ryszard -      ………………… 

3. Aneszko Mirosław -       ………………… 

4. Bukpaś Damian -        ………………… 

5. Ciszewski Sławomir -       ………………… 

6. Dąbrowski Mariusz -       ………………… 

7. Gałażyn Jacek –        ………………… 

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –        ………………… 

11. Stankiewicz Tomasz -       ………………… 

12. Waszkiewicz Stefan -       ………………… 

 
 

 

Protokołowała: Danuta Harasz 
 

Sp.MW. 
dn. 28.05.2018 r. 


