PROTOKÓŁ NR II.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 30 listopada 2018 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
900 – 1100.
Ad. 1.
Obrady II 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. Radna Powiatu Suwalskiego – Anna Truchan
6. Radny Powiatu Suwalskiego – Wiesław Pietrołaj
7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Wacław
Wawrzyn
8. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danutu Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie – Bożena
Sobieszczańska
9. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie – Ewa Matusiewicz
Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3.
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 zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku
projektu uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy, w związku z
zaopiniowaniem przez Komisje Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2018 r. średniej
ceny sprzedaży drewna kwoty 191,98 zł za 1 m3 drewna na podstawie ogłoszenia w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. – pkt
7.2
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 5).
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad II
Sesji Rady Gminy Jeleniewo:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo.
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności
pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
2) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku leśnego na obszarze gminy;
3) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania
ścieków;
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
ustalenia stawki tej opłaty;
7) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
8) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;
9) oddania nieruchomości w użyczenie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacje i ogłoszenia.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, że obrady sesji protokołuje Maria
Waszkiewicz, zgodnie z określonym zakresem obowiązków.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu
Gminy Jeleniewo projekt protokołu z I sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w
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siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jeleniewo. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie
później niż do rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu 30 listopada
2018 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr I.2018 Sesji z dnia 22 listopada 2018
roku Rady Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
6).
Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z
działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4.
Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo (imienny
wykaz głosowania zał. Nr 7).
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radę o złożonych 2 ofertach do
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, z czego najniższa oferta przekracza
przeznaczone w budżecie gminy fundusze o ok. 50 tys. zł.
Ad. 6.
Interpelacje i zapytania. Brak interpelacji i zapytań.
Ad 7.1.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
Projekt uchwały zakłada obniżenie podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty
54,36 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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 II.5.2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego (zał. nr 9).
Ad 7.2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
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Projekt uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych od
autobusu o ilości miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca – 1.968,37 zł, równej lub
większej niż 22 miejsc – 2.488,56 zł.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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 II.6.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych (zał. nr 11).
Ad 7.3.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości zgodnie z
przedstawionymi zapisami.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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 II.7.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych (zał. nr 13).
Ad 7.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt uchwały określa wysokość dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków dla 2
grup taryfowych odbiorców usług zgodnie z przedstawionymi zapisami.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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.
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu – 2 radnych, przeciw
głosowało – 3 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 14) podjęła
uchwałę Nr II.8.2018 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego odprowadzania ścieków (zał. nr 15).
Ad 7.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Projekt uchwały określa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenie ryczałtowej stawki dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, zgodnie z przedstawionymi zapisami.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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 14 radnych, wstrzymało się od głosu – 1 radny, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 16) podjęła
uchwałę Nr II.9.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (zał. nr 17).
Ad 7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Projekt uchwały określa budżet po dokonanych zmianach:
1) Plan dochodów ogółem 18 501 668,87 zł z tego:
- bieżące w wysokości 15 027 887,81 zł,
- majątkowe w wysokości 3 473 781,06 zł,
2) Plan wydatków ogółem 20 618 167,43 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 883 858,13 zł,
- majątkowe w wysokości 6 734 309,30 zł .
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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.
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Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu – 5 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 18) podjęła
uchwałę Nr II.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (zał. nr 19).
Ad 7.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków”.
Projekt uchwały określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Jeleniewo zgodnie z postanowieniem
z dnia 14 listopada 2018 r. nr BI.RET.070.791.2018.IT Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zał. Nr
20).
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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 14 radnych, wstrzymało się od głosu – 1 radny, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 21) podjęła
uchwałę Nr II.11.2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków” (zał. nr 22).
Ad 7.8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
Projekt uchwały określa oddanie w użyczenie na okres 6 lat części nieruchomości o
powierzchni 80 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeleniewo, gm. Jeleniewo, oznaczoną
numerem geodezyjnym 51 o powierzchni 0,2505 ha, z przeznaczeniem pod rozbudowę
budynku usługowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w celu uzyskania
pomieszczenia z przeznaczeniem na żłobek o powierzchni użytkowej 39 m2 .
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.11.2018 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.
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Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr 23)
podjęła uchwałę Nr II.12.2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków” (zał. nr 24).
Ad. 8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Brak interpelacji i zapytań.
Ad. 9.
Informacje i ogłoszenia.
Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach
przekazali informacje dla rolników w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie oraz o
prowadzonych szkoleniach w tym zakresie, a także o zachowaniu bezpieczeństwa i zasad
podczas wykonywania prac, a w szczególności zachowania szczególnego bezpieczeństwa dla
dzieci. Dla rolników została przekazana ankieta dotycząca znajomości zasad pracy i
bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Osoby, które otrzymały największą liczbę punków
zostały nagrodzone.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena
Sobieszczańska przekazała informacje w zakresie prowadzonego projektu pn. „Ja w Internecie”
i zaprosiła do udziału w szkoleniach organizowanych przez szkołę.
Serdecznie zaprosiła do udziału w obchodach 2 rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia
Danuty Siedzikówny „Inki” i sztandaru, które odbędą się 17.12.2018 r.
Poinformowała o utworzeniu w szkole gabinetu stomatologicznego, który będzie czynny od
01.12.2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki zwrócił się do państwa sołtysów o
wyrażenie opinii w zakresie zwoływania sesji w godzinach rannych jak i popołudniowych, z
uwagi na wykonywaną pracę zawodową. Uwag nie wniesiono.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady II sesji Rady Gminy Jeleniewo.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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