
1 

 

PROTOKÓŁ NR 53.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 3 września 2018 r. 

 

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

 W posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji i Komisja jest zdolna do 

podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, przedstawiciel Fundacji Pro Sudovia 

Joanna Wnukowska  i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Stefan Waszkiewicz zgłosił Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Mirosława Aneszko, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla obszaru „Park im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Jeleniewie – Rada Gminy Jeleniewo zamierza nadać imię dla parku w 

Jeleniewie, jako kolejny wkład obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Nadanie nazwy zostanie poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji. 

2) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeleniewo – zmiana przepisów 

ustawy o samorządzie gminnym nakłada wprowadzenie zmian do statutu min.: 

powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z określeniem zadań tej 

Komisji, prowadzenie obrad Rady Gminy Jeleniewo na żywo w internecie i utrwalanie 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, przeprowadzanie głosowań przez 

podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń do głosowania. Projekt uchwały 

zostanie poprzedzony przeprowadzonymi konsultacji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska przedstawiła 

informację dotyczącą udziału w szkoleniach związanych z realizacją programu pn. „Ja w 

internecie”. Dzięki Państwa aktywności projekt będzie mógł zostać zrealizowany, a szkoła 

zostanie wyposażona w 25 laptopów do założenia e-dziennika. Zapisy na szkolenia przyjmuje 

szkoła w Jeleniewie. 

Szkoła Podstawowa w Jeleniewie nie posiada placu zabaw dla młodszych uczniów. 

Chcielibyśmy przenieść urządzenia z byłej szkoły w Gulbieniszkach, ale wymaga to 
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poniesienia dodatkowych nakładów związanych z montażem tych urządzeń. Brak funduszy w 

budżecie szkoły uniemożliwia realizację tego zadania. 

Komisja pozytywnie opiniuje przyznanie funduszy na przeniesienie urządzeń placu zabaw. 

 

Ad. 3. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie Radosław Modzelewski wystąpił z 

prośbą o przychylne ustosunkowanie się do zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli w 

zakresie dodatku motywacyjnego do wysokości 5 % naliczanego funduszu i dodatków za 

wychowawstwo w wysokości 100,00 zł. Poinformował również, że na zmianę dodatków szkoła 

posiada zabezpieczone środki w budżecie. W 2019 roku łączna kwota planowanych wydatków 

związanych ze zmianą wysokości tych dodatków wyniesie ok. 19 tys.zł.  Nauczyciele szkoły 

pracują bardzo dobrze a szkoła uzyskuje dobre wyniki w nauczaniu, co pozwoli na docenienie 

pracy nauczycieli.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek. 

 

Przedstawiciel Fundacji Pro Sudovia Joanna Wnukowska przedstawiła wniosek w sprawie 

przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego „Przyjaciele Tuptusia, do którego od 

01.09.2018 r. uczęszczać będzie 14 dzieci 3 letnich nie uwzględnionych w projekcie, a od 

01.10.2018 r. po zakończeniu projektu liczba dzieci przedszkola liczyć będzie 27 dzieci w 

wieku od 3-5 lat. 

Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek Fundacji o przekazanie dotacji na prowadzenie 

przedszkola niepublicznego.    

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji Krzysztof 

Aneszko zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1.  Aneszko Mirosław  -  Przewodniczący Komisji  ………………… 

Członkowie Komisji:  

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

3. Bukpaś Damian -        ………………… 

4. Ciszewski Sławomir -       ………………… 

5. Gałażyn Jacek –        ………………… 

6. Klepacki Dariusz –       ………………… 

7. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

8. Sobol Justyna –        ………………… 

9. Stankiewicz Tomasz -       ………………… 

10. Waszkiewicz Stefan -       ………………… 

11. Wysocki Tomasz -       ………………… 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 
Sp.MW. 

dn. 03.09.2018 r. 


