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PROTOKÓŁ NR 26.2016 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

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

 

W posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Alicja 

Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół 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 XX sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał przedstawiła Maria Waszkiewicz Sekretarz: 

1) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół w Jeleniewie – do Rady Gminy Jeleniewo złożony został wspólny wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadanie Szkole Podstawowej 

imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Do wniosku zostało dołączone uzasadnienie wraz z 

biografią patronki. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie Alicja Dorochowicz poinformowała, że w wyniku 

przeprowadzonego głosowania kandydatura nadania imienia Danuty Siedzikówny „Inki”  

otrzymała największą liczbę głosów. Na obradach XX sesji Rady Gminy Jeleniewo będzie 

szerzej przedstawiona postać kandydatki na patrona szkoły. Uroczystość nadania imienia i 

sztandaru Szkole Podstawowej w Jeleniewie planowana jest na 16 grudnia 2016 r., na którą 

wszystkich radnych serdecznie zapraszamy.  

    

2) określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości – stawki podatków, które ulegną 

zmianie w 2016 r. dotyczą: 

a) od gruntów: 

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, 
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dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni, 

b) od budynków lub ich części: 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2016; 

 

3) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych – zmiana dotyczy 

stawek podatku od autobusów, które zostają obniżone do stawek ustawowych; 

 

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego 

odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo – zmiany dotyczą następujących taryf: 

- cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 2,26 zł,  

- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 5,59 zł,  

- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia: 5,21 zł,  

- stawka opłaty abonamentowej miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług) 2,50 zł;   

 

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia 

stawki tej opłaty – Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że w wyniku 

przeprowadzonych dwóch przetargów najniższa oferowana cena wynosi 287 388 zł na 

wykonanie zadania w zakresie wywozu nieczystości stałych. Planowany budżet nie pokryje 

kosztów związanych z wywozem odpadów tj. zakupu książeczek, zatrudnienia, programu, 

wysyłek pocztowych i innych kosztów.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

      

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 –       ………………… 
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6. Gałażyn Jacek –        ………………… 

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

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Sobol Justyna –        ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz–       ………………… 

11. Urynowicz Andrzej –       ………………… 

12. Waszkiewicz Stefan –       ………………… 

13. Wysocki Tomasz –       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 

 
 

Sp.MW. 

dn. 25.11.2016 r. 


