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PROTOKÓŁ NR 25.2020 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

 
 

Miejsce posiedzenia komisji – Gmina Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa 

1A, sala na parterze. 
 

 W posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik 

Gminy Danuta Harasz, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jeleniewie Krystian Aneszko, Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo Anna Truchan i Sekretarz 

Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i  

Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji jednogłośnie poparła wybór na 

Przewodniczącego wspólnych Komisji radnego Ryszarda Mysiukiewicza, zgłoszonego przez 

radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia: 

1) Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Jeleniewie. 

2) Rozpatrzenie podania w sprawie wykupu gruntu w miejscowości Hultajewo. 

3) Sprawy bieżące. 
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 1. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Jeleniewie. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko 

przekazał informację o sytuacji finansowej Zakładu oraz wystąpieniu do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zmiany stawek wody i ścieków, które należy 

dostosować do bieżących kosztów ponoszonych przez Zakład. Znaczne wydatki Zakładu 

związane są również z wykonaniem niezbędnych inwestycji, na które Zakład potrzebuje ok. 16 

tys. zł. 

Radny Tomasz Stankiewicz – czy Zakład przewiduje dokonanie sprawdzenia ubytków wody i 

zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko 

– Zakład planuje przeprowadzić pod tym względem szczegółowe kontrole. 

Radny Ryszard Andruszkiewicz – czy połączenie hydroforni w Białorogach nie spowoduje 

zmniejszenia dostaw wody, ponieważ w tych terenach przybywa odbiorców. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko 

– jest to tylko propozycja do rozpatrzenia, do której zostanie szczegółowo opracowany program 

naprawczy. 

Skarbnik Gminy Danuta Harasz – część wydatków bieżących może być dotowana, ale na 

zadania inwestycyjne gmina może przeznaczyć dotację. 
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Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w wysokości 16 tys.zł.  

 

Ad. 2.  Rozpatrzenie podania w sprawie wykupu gruntu w miejscowości Hultajewo. 

Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo Anna Truchan przedstawiła podanie o wykupienie działki 

nr 93/10 i 108 w Hultajewie, która została skomunalizowana w 1990 r. jako droga wewnętrzna 

i nie jest przekwalifikowana. Działka może być wydzierżawiona lub sprzedana. 

Komisja Rady Gminy postanowiła o wydzierżawieniu działki po ustaleniu przez Radę Gminy 

gruntów do dzierżawy na 2021 rok. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił propozycję współfinansowania 

remontu drogi powiatowej na odcinku Jeleniewo-Krzemianka. Inwestycja ta realizowana 

byłaby z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do realizacji inwestycji z funduszu 

dróg samorządowych. 

Wpływy ze stawek opłat za śmieci nie pokrywają systemu zagospodarowania i odbioru 

odpadów, dlatego należy rozważyć ustalenie stawek opłat. 

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,5 tys.zł na odbiór eternitu. Na wykonanie 

tego zadania należy przeznaczyć ok. 30 tys.zł, których nie mamy w budżecie na 2020 rok. 

Komisja Rady Gminy postanowiła o niewykorzystaniu dofinansowania na odbiór eternitu z 

uwagi na brak środków w budżecie gminy.  

Przedstawienie petycji dotyczącej sprzeciwu budowy instalacji radiokomunikacyjnej telefonii 

komórkowej w miejscowości Białorogi. 

Komisja Rady Gminy ustaliła, że na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostanie 

przedstawiona analiza złożonej petycji.  

 
 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął 

posiedzenie. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Podpisy komisji: 

1. Aneszko Mirosław –  Przewodniczący Komisji  ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Siłkowski Stanisław –       ………………… 

3. Szmajda Dariusz –       ………………… 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
dn. 17.07.2020 r. 


