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PROTOKÓŁ NR XX.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 
 

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

830 – 925. 
 

Ad. 1. 

 Obrady XX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Jan Bielecki.  

Powitał przybyłych gości, 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. SZMAJDA Dariusz  

13. STANKIEWICZ Tomasz  

14. WASZKIEWICZ Marzena 

15. ZUBRZYCKI Zbigniew  

 

  

W posiedzeniu uczestniczą:  

1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz 

2. Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo – Marek Waszkiewicz 

3. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – Krystian 

Aneszko 

4. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz 

5. Skarbnik Gminy – Ewelina Skowina 

Listy obecności radnych 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 XX 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo; 

2) zmieniająca uchwałę Nr XXVI.146.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 

2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych; 

3) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy; 

4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 

5) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia  

2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

6) uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2024”; 

7) ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania 

ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

9) zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

8. Informacje i ogłoszenia. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu 

Gminy Jeleniewo projekt protokołu z XIX 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  

11 grudnia 2020 r. 

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

przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu 

– 1 radny. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XIX.2020 z dnia 30 października  

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 radnych, przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy 

Jeleniewo (imienny wykaz głosowania zał.). 
 

Ad. 5. Interpelacje i zapytania. 

Brak interpelacji i zapytań.  
  

Ad. 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 

Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.110.2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości 

diet Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo 

(zał. nr 5). 

   
 

Ad. 6.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI.146.2017 Rady Gminy Jeleniewo  

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.111.2020 zmieniającą uchwałę Nr XXVI.146.2017 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych (zał. nr 6). 

 

Ad. 6.3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 r.: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna. 
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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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.112.2020 obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (zał. nr 7). 

 

Ad. 6.4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.113.2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego (zał. nr 8). 

 

Ad. 6.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z 

dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.114.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych (zał. nr 9). 

 

Ad. 6.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jeleniewo na lata 2021 

– 2024”. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 r.: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Aneszko – opinia pozytywna. 
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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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.115.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Jeleniewo na lata 2021 – 2024” (zał. nr 10). 

 

Ad. 6.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup 

odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez 

organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.116.2020 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych 

grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy 

przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zał. nr 11). 

 

Ad. 6.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 (imienny wykaz głosowania w zał.) podjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr XX.117.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (zał. nr 

12). 

 

Ad. 6.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

Opinia Komisji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2020 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 – 0.  
 

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

jednogłośnie uchwałę Nr XX.118.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (zał. 

nr 13). 

 

Treść podjętych i omówionych uchwał odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad 

dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo. 
 

 

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Brak interpelacji i zapytań 
 

Ad. 8. Informacje i ogłoszenia. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił pismo Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jeleniewie w sprawie prawidłowego funkcjonowania straży oraz przekazał 

mieszkańcom w imieniu strażaków informacji o zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa w 

okresie grzewczym.  

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Treść przedstawionych informacji odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad dostępny 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo. 
 

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 
 

 

 

   
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

 
Protokołowała: Maria Waszkiewicz 


