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PROTOKÓŁ NR 46.2018 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 9 marca 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, Wiceprezes Fundacji Pro Sudovia w 

Suwałkach Anna Kolenkiewicz, Skarbnik Gminy Danuta Harasz i Sekretarz Gminy Maria 

Waszkiewicz – protokolant. 

 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Stefan Waszkiewicz 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. Rozpatrzenie wniosków i podań o dofinansowanie. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie wniosków i podań o dofinansowanie: 

 

1) Wójt Gminy Jeleniewo poinformował, że najniższa oferta złożona w przetargu na 

wykonanie drogi Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo przewyższa wartość zamówienia o 

kwotę ok. 300 tys.zł. Powyższe zadanie zostało przyjęte do realizacji na dofinansowanie z 

budżetu Wojewody Podlaskiego. Należy podjąć decyzję czy będziemy realizować tą 

inwestycję.  

2) Skarbnik Gminy Danuta Harasz – na wykonanie tej inwestycji należałoby przekazać środki 

własne z budżetu. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie inwestycji wykonania drogi 

Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo. 
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3) Wniosek Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach przedstawiła Wiceprezes Fundacji Anna 

Kolenkiewicz w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania jednego dziecka 

uczęszczającego do żłobka z gminy Jeleniewo w wysokości 80,00 zł miesięcznie w 2018 

roku, w związku z otrzymaniem niższej dotacji z projektu. Ogółem do żłobka „Bajkowa 

Akademia Smyka” w Jeleniewie uczęszcza 10 dzieci z terenu gminy Jeleniewo. Prezes 

Fundacji Anna Kolenkiewicz poinformowała, że żłobek prowadzi działalność przez 10 

godzin dziennie z całodziennym wyżywieniem. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie dla Fundacji Pro Sudovia w 

Suwałkach. 

 

4) Wniosek Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak w sprawie wsparcia finansowego na 

zakup paliwa do pojazdów służbowych, umożliwiających efektywność wykonywanych 

zadań przez Straż Graniczną. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł dla Placówki 

Straży Granicznej w Rutce-Tartak. 

 

5) Wniosek Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprawie wsparcia finansowego w 

zakresie doposażenia oddziału chirurgii dziecięcej w niezbędne meble medyczne i socjalne. 

Komisja uznała, że w przypadku posiadania dodatkowych funduszy w budżecie gminy na 

2018 rok, wsparcie na dofinansowanie wyposażenia oddziału dziecięcego będzie mogło 

być pozytywnie rozpatrzone. 

 

6) Wniosek do Zarządu Powiatu Suwałki przedstawicieli miejscowości Udziejek i 

Łopuchowo w sprawie remontu odcinka drogi na długości ok. 1 km. 

 

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek przedstawicieli miejscowości Udziejek i 

Łopuchowo i wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do ujęcia tego zadania w 

budżecie Powiatu Suwalskiego. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 

1). Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami liczba okręgów wyborczych wynosi 15 i nie uległa zmianie, 

b) podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ustala się 3 obwody do 

głosowania, których lokalizacja nie uległa zmianie. 

 

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione projekty uchwał. 

 

2) Opiniowanie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2017 rok. 

 

Komisja nie wnosi żadnych uwag i pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Gminnej 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie 

za  2017 rok 
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 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. 09.03.2018 r. 


