PROTOKÓŁ NR III.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
10 – 1150.
00

Ad. 1.
Obrady III Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Jan Bielecki. Powitał
przybyłych gości, radnych i sołtysów. Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 15 radnych
obecnych jest 15 radnych, co stanowi prawomocność obrad.
Radni obecni:
1. ADAMSKI Andrzej
2. ANDRUSZKIEWICZ Ryszard
3. ANESZKO Mirosław Krzysztof
4. BAGIŃSKA Joanna
5. BARTOSZEWICZ Renata
6. BIELECKI Jan
7. BOROWSKI Karol Damian
8. JASIELON Agnieszka
9. MYSIUKIEWICZ Ryszard Janusz
10. PIETROŁAJ Dariusz
11. SIŁKOWSKI Stanisław
12. STANKIEWICZ Tomasz
13. SZMAJDA Dariusz
14. WASZKIEWICZ Marzena
15. ZUBRZYCKI Zbigniew
W posiedzeniu uczestniczą:
1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz
2. Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo – Marek Waszkiewicz
3. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz
4. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danutu Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie – Bożena
Sobieszczańska
6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie – Ewa Matusiewicz
Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, że obrady sesji protokołuje
Maria Waszkiewicz, zgodnie z określonym zakresem obowiązków.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który
radni otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad Sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jan
Bielecki poinformował, że zgodnie z art. 20 ust 1a ustawy o samorządzie gminnym „Rada
Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady”.
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Do porządku obrad Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz zgłosił wniosek o
przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 – pkt 6.10
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał wniosek pod głosowanie:
za głosowało – 15 radnych, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0 (imienny wykaz
głosowania zał. Nr 4).
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:
za głosowało – 15 radnych, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0 (imienny wykaz
głosowania zał. Nr 4).
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad III Sesji
Rady Gminy Jeleniewo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo.
Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności
pomiędzy sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019;
2) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo
własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
3) przyjęcia
gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci
i młodzieży” na lata 2019-2023;
4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej
pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;
5) określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026;
7) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
8) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019-2027;
9) uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019;
10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacje i ogłoszenia.
Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu
Gminy Jeleniewo projekt protokołu z II sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do
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protokołu nie później niż do rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w
dniu 28 grudnia 2019 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr II.2018 Sesji z dnia 30 listopada 2018
roku Rady Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
5).
Ad. 4.
Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz
z działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6.
Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo
(imienny wykaz głosowania zał. Nr 7).
Ad. 5.
Interpelacje i zapytania.
Sołtys sołectwa Ignatówka Mirosław Jasiulewicz – w czasie odśnieżania została zniszczona
droga.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że zostanie dokonany
przegląd tej drogi.
Ad. 6.1.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Projekt uchwały określa cele programu oparte na budowaniu partnerstwa między
samorządem Gminy Jeleniewo a organizacjami pozarządowymi, które służyć będą
efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
Gminy Jeleniewo.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr 8)
podjęła uchwałę Nr III.13.2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 (zał.
nr 9).
Ad 6.2.
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
Jeleniewo w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
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Projekt uchwały określa bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
Jeleniewo w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
10) podjęła uchwałę Nr III.14.2018 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek
procentowych tych bonifikat (zał. nr 11).
Ad 6.3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego wieloletniego programu osłonowego
„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
Projekt Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” jest
programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy
społecznej.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
12) podjęła uchwałę Nr III.15.2018 w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu
osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 (zał. nr 13).
Ad. 6.4.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
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Projekt uchwały określa podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności przyznawanego w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 do
wysokości 150 % kryterium dochodowego.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 14) podjęła
uchwałę Nr III.16.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
(zał. nr 15).
Ad 6.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Projekt uchwały określa odstąpienie od żądania zwrotu wydatków w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, jeżeli
dochód nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 16) podjęła
uchwałę Nr III.17.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (zał. nr 17).
Ad. 6.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2018 – 2026.
Projekt uchwały określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28.12.2018 r.:
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 18) podjęła
uchwałę Nr III.18.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo
na lata 2018 – 2026 (zał. nr 19).
Ad. 6.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Projekt uchwały określa budżet po dokonanych zmianach:
1) Plan dochodów ogółem 18 641 013,58 zł z tego:
- bieżące w wysokości 15 096 484,52 zł,
- majątkowe w wysokości 3 544 529,06 zł,
2) Plan wydatków ogółem 19 573 545,14 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 693 728,23 zł,
- majątkowe w wysokości 5 879 816,91 zł.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 20) podjęła
uchwałę Nr III.19.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (zał. nr 21).
Ad. 6.8.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2019-2027.
Projekt uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata
2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik
Nr 2 do Uchwały.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
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Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 22) podjęła
uchwałę Nr III.20.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2019-2027 (zał. nr 23).
Ad. 6.9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019.
Projekt uchwały określa:
1) dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 14 627 609,20 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 579 395,46 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2 048 213,74 zł,
2) wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 16 107 597,66 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12 492 181,41 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3 615,416,25 zł.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że inwestycje
zaplanowane do wykonania w 2018 r. zostały zakończone i rozliczone. Planowane inwestycje
na 2019 rok tj. drugi etap dotyczący budowy hydroforni w Gulbieniszkach oraz budowa boiska
gminnego wraz z infrastrukturą sportową i zagospodarowaniem terenu gminnego pod
działalność kulturalno–rekreacyjną w Jeleniewie wpłyną na poprawę życia mieszkańców i
warunków do uprawiania sportu.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
24) podjęła uchwałę Nr III.21.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok
2019 (zał. nr 25).
Przewodniczący Rady Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz
podziękowali Radzie Gminy Jeleniewo za przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok, który
umożliwi dalszy rozwój naszej gminy.
Ad. 6.10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym
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dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i wspierania przedsięwzięć
mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu
oraz narkomanii. Program na 2019 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w latach
ubiegłych.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28.12.2018 r.:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszard Andruszkiewicz – opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji Tomasz Stankiewicz –
opinia pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
26) podjęła uchwałę Nr III.22.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 (zał. nr 27).
Ad. 7.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostały udzielone w pkt 5.
Ad. 8.
Informacje i ogłoszenia.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował o przeprowadzeniu wyborów
sołtysów i rad sołeckich w miesiącach styczeń-luty 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz złożyli życzenia na Nowy 2019 Rok.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady III sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki
Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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