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PROTOKÓŁ NR XVII.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 4 września 2020 r. 
 

 Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 

830 – 910. 
 

Ad. 1. 

 Obrady XVII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Jan Bielecki.  

Powitał przybyłych gości, pracowników sołtysów 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 – Ewelina Skowina  

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 Posterunku Policji w Słobódce – Artur Kordowski 

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 przedstawionego porządku obrad wniosków nie zgłoszono. 
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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 XVII 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. Przyjęcie „Informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji  

o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku”. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Mieszkańców sołectwa 

Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia; 

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleniewo oraz 

terminów i miejsca składania deklaracji;  

3) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.  

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 XVI 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  

4 września 2020 r. 

W wymienionym terminie do treści protokołu nie zostały zgłoszone poprawki. Za 

przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XVI.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

Rady Gminy Jeleniewo został przyjęty jednogłośnie (imienny wykaz głosowania w zał.). 
 

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.  

Kierownik Posterunku Policji w Słobódce Artur Kordowski poinformował, że 

Posterunek Policji w Słobódce obejmuje swoją działalnością dwie gminy: Jeleniewo i 

Szypliszki. Mieszkańcy mogą składać wszelkie zawiadomienia i potrzeby w godzinach 
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funkcjonowania Posterunku oraz przez całą dobę zgłaszać przez sygnalizator łączący się 

bezpośrednio z numerem alarmowym. 

 

Sołtys sołectwa Szurpiły Zdzisław Domański – czy wiadomo jest, kiedy będzie 

wykonany remont drogi? 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – w tej sprawie zostały podpisane 

porozumienia z Nadleśnictwem oraz wykonano regulację przebiegu drogi. Ta inwestycja jest 

na bieżąco monitorowana. 
 

Ad. 6. Przyjęcie „Informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji  

o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku”. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10.08.2020 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 (za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych - 

imienny wykaz głosowania w zał.) jednogłośnie przyjęła „Informację o wykonaniu budżetu 

gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za I półrocze 2020 roku”. 
 

Ad. 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów 

– Mieszkańców sołectwa Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 04.09.2020 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 12 radnych, wstrzymało się od głosu – 3 radnych, przeciw – 0.  
 

Rada Gminy w wyniku głosowania (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła uchwałę 

Nr XVII.103.2020 w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów–

Mieszkańców sołectwa Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia (zał. nr 5). 
 

Ad. 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Jeleniewo oraz terminów i miejsca składania deklaracji. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 04.09.2020 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 XVII.104.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Jeleniewo oraz terminów i miejsca składania deklaracji (zał. nr 6).  
 

Ad. 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2021-2023. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 04.09.2020 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 XVII.105.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021-2023 (zał. nr 7).  

 

Treść podjętych i omówionych uchwał odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad 

dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo. 
 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zawarte w pkt 5.  
  

Ad. 9. Informacje i ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz zwrócili się z prośbą o poparcie projektu „Pod biało-czerwoną”, który 

zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej 

z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi 

zależeć będzie od mieszkańców. „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz 

kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej 

Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.   
 

Treść przedstawionych informacji odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad dostępny 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

   
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 
Protokołowała: Maria Waszkiewicz 


