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PROTOKÓŁ NR 21.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 20 lipca 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: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Ewa 

Matusiewicz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie i Maria 

Waszkiewicz Sekretarz Gminy – protokolant. 

Lista obecności 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo.  

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, które obejmują § 2  

 w brzmieniu: „Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo, która działa w formie 

jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje wójt oraz wojewoda 

stosownie do swoich kompetencji.”; 

2) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo, który realizowany jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie;  
3) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w 

zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, które mogą być przyznane osobom i 

rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli posiadane 

środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej; 

4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych - opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie 
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przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej; 

5) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na 

lata 2016-2026, która jest dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska 

w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno 

jednostki, jak też grupy społecznej, jako całości. W praktyce stanowi skuteczny instrument 

realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Radny Tomasz Wysocki – czy zostały już przeniesione wszystkie rzeczy ze szkoły w 

Gulbieniszkach i czy rozwiązanie umowy z pracownikiem obsługi jest zgodne z prawem. 

Uważamy, że brak szkoły nawet przez jeden rok spowoduje zniszczenie budynku. Należy 

rozważyć sprawy oświaty, ze względu na przygotowywane zmiany w edukacji. 

 

Komisja stwierdziła, że zasadne byłoby pozostawienie dotychczasowej sieci szkół w gminie ze 

względu na wprowadzane reformy oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.    

   

 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. 20.07.2016 r. 


