PROTOKÓŁ NR VI.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 13 maja 2019 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
15 – 1555.
00

Ad. 1.
Obrady VI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Jan Bielecki. Powitał
przybyłych gości, radnych i sołtysów. Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 15 radnych
obecnych jest 13 radnych, co stanowi prawomocność obrad.
Radni obecni:
1. ADAMSKI Andrzej
2. ANDRUSZKIEWICZ Ryszard
3. BAGIŃSKA Joanna
4. BARTOSZEWICZ Renata
5. BIELECKI Jan
6. BOROWSKI Karol Damian
7. JASIELON Agnieszka
8. MYSIUKIEWICZ Ryszard Janusz
9. PIETROŁAJ Dariusz
10. SIŁKOWSKI Stanisław
11. STANKIEWICZ Tomasz
12. SZMAJDA Dariusz
13. WASZKIEWICZ Marzena
Radni nieobecni: ANESZKO Mirosław Krzysztof, 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. Radny Powiatu Suwalskiego – Wiesław Pietrołaj
6. 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”.
Do porządku obrad nie było wniosków i uwag.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:
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za głosowało – 13 radnych, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0 (imienny wykaz
głosowania zał. Nr 4).
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad VI Sesji
Rady Gminy Jeleniewo:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo.
4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności
pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Jeleniewo;
2) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi
Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę;
3) ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jeleniewo;
4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich
obwodów;
5) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Jeleniewie;
6) zmiany uchwały nr V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w
sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami.
7. Przyjęcie Sprawozdania pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok”.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacje i ogłoszenia.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu
Gminy Jeleniewo projekt protokołu z V sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Jeleniewo. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu
nie później niż do rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu
13 maja 2019 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr V.2019 z dnia 29 marca 2019 r. Rady
Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr 5).
Ad. 4.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił Sprawozdanie 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).
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Ad. 5.
Interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań
Ad. 6.1.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo.
Projekt uchwały określa zmianę odległości mniejszej niż 30 m od szkół, przedszkoli, placów
zabaw, obiektów sakralnych i cmentarzy (z wyjątkiem wolnostojących kapliczek, krzyży, figur
i innych obiektów tej kategorii), która podyktowana jest wniesieniem skargi przez Prokuratora
Regionalnego w Białymstoku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i
zaskarżenia § 3 przedmiotowej uchwały w całości z powodu istotnego naruszenia przepisów
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 13 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr 8)
podjęła uchwałę Nr VI.33.2019 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo (zał. nr 9).
Ad. 6.2.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę.
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi organ którego działanie jest przedmiotem skargi przekazuje skargę sądowi
wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Rada Gminy Jeleniewo określając zmianę
odległości przy udzielaniu liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustaleniu
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Jeleniewo postanowiła uwzględnić skargę do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 13 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
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Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
10) podjęła uchwałę Nr VI.34.2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z
odpowiedzią na skargę (zał. nr 11).
Ad. 6.3.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.
Projekt uchwały określa od dnia 1 września 2019 r. plan sieci oddziałów przedszkolnych w
Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, zgodnie z pozytywną opinią
Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 13 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania zał. Nr
12) podjęła uchwałę Nr VI.35.2019 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (zał. nr 13).
Ad. 6.4.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i
określenia granic ich obwodów.
Projekt uchwały określa od dnia 1 września 2019 r. plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jeleniewo i granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Danuty
Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, zgodnie z pozytywną opinią Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 13 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 14)
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI.36.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i określenia granic ich obwodów (zał. nr 15).
Ad. 6.5.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w
Jeleniewie.
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Projekt uchwały określa, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum w Jeleniewie
kończy swoją działalność, a dotychczasowe mienie stanie się mieniem Szkoły Podstawowej
im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 12 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych, na stan obecnych 12 radnych – nieobecna Radna J. Bagińska.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 16)
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI.37.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum w Jeleniewie (zał. nr 17).
Ad. 6.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.
Projekt uchwały określa zmianę brzmienia § 8, który zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stanowi,
że uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami nie jest aktem
prawa podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 13 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw
głosowało – 0 radnych.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 18)
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI.38.2019 w sprawie zmiany uchwały nr V.30.2019 Rady
Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (zał. nr 19).
Ad. 7.
Przyjęcie Sprawozdania pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok”, która
zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie
wsparcia kierowanego do mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej. W świetle
analizy przeprowadzonej w ramach oceny zasobów pomocy społecznej opracowano
rekomendacje wskazujące najpilniejsze kierunki działań, które mogłyby przyczynić się do
poprawy sytuacji w obszarze pomocy społecznej na terenie Gminy Jeleniewo., jak również
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istnieje konieczność stopniowego zwiększania nakładów i środków finansowych na realizację
nałożonych zadań, co nie jest możliwe bez zwiększenia środków pochodzących z budżetu
państwa.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.04.2019 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 sprawozdania uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania zał. Nr 20)
jednogłośnie (za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu – 0
radnych, przeciw głosowało – 0 radnych, na stan obecnych 12 radnych – nieobecna Radna A.
Jasielon) przyjęła Sprawozdanie pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok” (zał.
nr 21).
Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Brak interpelacji i zapytań
Ad. 9. Informacje i ogłoszenia.
Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo Marek Waszkiewicz zwrócił się z apelem o udzielenie
pomocy finansowej i rzeczowej dla rodziny byłego radnego naszej gminy, której dom
mieszkalny spłonął w Bakałarzewie. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Jeleniewo.
Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz odczytała rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Suwałkach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół w powiecie suwalskim.
Ad. 10. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Jeleniewo.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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