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PROTOKÓŁ NR 16.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 26 lutego 2016 r. 

 

 

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

 

 

W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady J.Bielecki, Wójt K.Urynowicz  

i Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny M.Aneszko zgłosił Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przedstawienie następujących projektów uchwał: 

1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na 

terenie Gminy Jeleniewo - program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w 

szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Celem 

programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo, ograniczenie 

populacji zwierząt bezdomnych i opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

2) rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego – program został uzupełniony o sposób i ocenę realizacji programu, tworzenia 

programu i przebieg konsultacji, powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert; 

3) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016–2020 – program zakłada przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie i podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej 

przemocą, a także rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie oraz potrzeby i oczekiwania 

zgłaszane przez osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
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Ad. 2. Podania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka i nieruchomości położonych w 

obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprzedaż w drodze bezprzetargowej wymienionych 

nieruchomości. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo K.Urynowicz poinformował, iż po dwóch latach użytkowania 

kolektorów słonecznych zachodzi potrzeba wymiany anod magnezowych w podgrzewaczach 

c.w.u. Ich wymiana jest podstawą utrzymania gwarancji podgrzewaczy. Zgodnie z § 3 ust. 5 

umowy zawartej między Gminą a Mieszkańcem wymiana anod spoczywa na użytkownikach 

poszczególnych zestawów kolektorów słonecznych. Orientacyjny koszt wymiany magnezowej 

wyniesie ok. 300,00 zł.  

 

  

 Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

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. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

9. Klepacki Dariusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –       ………………… 

11. Stankiewicz Tomasz–      ………………… 

12. Urynowicz Andrzej –      ………………… 

13. Waszkiewicz Stefan –      ………………… 

14. Wysocki Tomasz -      ………………… 

  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 

 
Sp.MW. 

dn. 26.02.2016 r. 


