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PROTOKÓŁ NR 44.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 31 stycznia 2018 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz 

Urynowicz, Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – 

protokolant. 

 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Krzysztof 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. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2017 

rok. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. W sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2017 rok 

nie wystąpiła kwota do wypłaty dla nauczycieli na żadnym ze stopni awansu zawodowego 

nauczycieli.  

 Komisja Rady pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2017 rok. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję o potrzebie 

zmiany wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia na wykonanie 

Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo obejmującej zadania: Budowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleniewo oraz budowa sieci 

wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Podwysokiem Jeleniewskie i Budowa, 

rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gulbieniszki. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała potrzebę zwiększenia środków na realizację 

powyższego zadania.  
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 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wspólnego wydania przez Muzeum Okręgowe  

w Suwałkach i Starostwo Powiatowe w Suwałkach opracowania autorstwa Andrzeja 

Matusiewicza pt. „Dwory i dworki na Suwalszczyźnie” i przekazania na ten cel wkładu gminy 

w wysokości 2 000,00 zł. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie i przekazanie wspólnej 

publikacji dla Gminy Jeleniewo.   

 

 Rozpatrzenie wniosku Fundacji Kierunek Ultra w Suwałkach w sprawie możliwości 

ufundowania nagród dla uczestników I edycji biegu Kierunek Ultra – Hańcza. 

 Komisja nie może rozpatrzyć powyższego wniosku i prosi o zwrócenie się do Fundacji 

o przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie podania imienia i nazwiska osoby 

reprezentującej Fundację, oraz wszelkich uzgodnień, pozwoleń i zabezpieczeń dotyczących 

organizacji biegu na terenie Gminy Jeleniewo. 

 

 

 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. Urynowicz Andrzej -       ………………… 

13. Waszkiewicz Stefan -       ………………… 

14. Wysocki Tomasz -      ………………… 

 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

 

Sp.MW. 
dn. 31.01.2018 r. 


