PROTOKÓŁ NR XV.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 maja 2020 r.
Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz.
8 – 1050.
30

Ad. 1.
Obrady XV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Jan Bielecki.
Powitał przybyłych pracowników i radnych. 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. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz
3. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie – Agnieszka Iwanowska
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie – Bożena
Sobieszczańska
6. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie – Joanna Wnukowska
7. Radna Powiatu Suwalskiego – Anna Truchan
8. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Krystian
Aneszko
Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
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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”.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz złożył wniosek o rozszerzenie porządku
obrad o przyjęcie pod obrady Rady Gminy Jeleniewo projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata
2012 – 2021.
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał wniosek pod głosowanie o przyjęcie pod
obrady Rady Gminy Jeleniewo w pkt 20 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021:
za głosowało – 15 radnych, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0 (imienny wykaz
głosowania w zał.).
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:
za głosowało – 15 radnych, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0 (imienny wykaz
głosowania w zał.).
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XV 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. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok:
1) przedstawienie raportu;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2019 rok;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za
2019 rok;
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Jeleniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2020 – 2031.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa,
logopedy i doradcy zawodowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jeleniewo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach.
19. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Informacje i ogłoszenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu
Gminy Jeleniewo projekt protokołu z XIV 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
29 maja 2020 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XIV.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
Rady Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie (imienny wykaz głosowania w zał.).
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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 4.
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania: za głosowało – 15 radnych, przeciw
głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0, przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo
(imienny wykaz głosowania zał.).
Ad. 5.
Interpelacje i zapytania. Brak interpelacji i zapytań
Ad. 6.
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok:
1) przedstawienie raportu – Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił Raport
o stanie Gminy za 2019 rok;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok – Przewodniczący Rady Gminy
Jeleniewo Jan Bielecki zaprosił do wzięcia udziału w debacie.
Do raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok nie zgłoszono pytań i uwag.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.84.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum
zaufania(zał. nr 5).
Ad. 8.
Przedstawienie przez Skarbnika Gminy Danutę Harasz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
2) przedstawienie
opinii
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w
Białymstoku
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019
rok;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019
rok;
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Jeleniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
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6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Jeleniewo za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019
rok.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.85.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Jeleniewo za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019
rok (zał. nr 6).
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.86.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo (zał. nr
7).
Ad. 11.
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2020 – 2031.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 15 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.87.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2020 – 2031 (zał. nr 8).
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.88.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok
(zał. nr 9).
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.89.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania (zał. nr 10).
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Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.90.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego (zał. nr 11).
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.91.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (zał. nr 12).
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga,
psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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.
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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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.92.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga,
psychologa, logopedy i doradcy zawodowego (zał. nr 13).
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jeleniewo.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.93.2020 w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jeleniewo (zał. nr 14).
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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 w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.94.2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach (zał. nr 15).
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Ad. 19.
Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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.
Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania w zał.) jednogłośnie
(za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu –0 radnych,
przeciw głosowało–0 radnych) przyjęła „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok” (zał. nr 16).
Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z
dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021.
Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.05.2020 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.
Na stan Rady Gminy Jeleniewo 15 radnych obecnych jest 14 radnych (nieobecny Radny
Dariusz Szmajda).
Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, przeciw – 0.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie (imienny wykaz głosowania w zał.)
podjęła uchwałę Nr XV.95.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (zał. nr 17).
Ad. 21.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Brak interpelacji i zapytań.
Ad. 22.
Informacje i ogłoszenia.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił informacje w zakresie
odbioru folii w gospodarstwach rolnych.
Sołtys sołectwa Ignatówka Irena Kalinko – czy jest możliwość naprawy asfaltu w naszej
miejscowości.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że będziemy starać się, aby jak
najwięcej dróg remontować i naprawiać.
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Treść przedstawionych informacji odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo.
Ad. 23.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki
zamknął obrady XV sesji Rady Gminy Jeleniewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki
Protokołowała: Maria Waszkiewicz
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