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PROTOKÓŁ NR 44.2021 
z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 

z dnia 23 listopada 2021 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, 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Wiceprezes Fundacji „Pro Sudovia” w 

Suwałkach Anna Kolenkiewicz, 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. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXIX sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 1. Projekty uchwał: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 –2029: 

Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z: 

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych: 

- Zarządzeniem Nr 267.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2021 roku, 

- Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 roku. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych  19 453 263,19 zł, 

- plan wydatków budżetowych  19 425 002,86 zł. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029: 

- kwota dochodów została zmniejszona o 21 841,52 zł, z czego: 

- dochody bieżące wzrosły o 241 605,49 zł, 

- dochody majątkowe zmalały o 263 447,01 zł,  co jest zgodne ze stanem budżetu 

Gminy Jeleniewo na dzień 26.11.2021 r. 

- kwota wydatków została zmniejszona o 201 845,99 zł, z czego: 

- wydatki bieżące wzrosły o 111 491,72 zł,  

- wydatki majątkowe zmalały o 313 337,71 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy 

Jeleniewo na dzień 26.11.2021 r. 

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 

26.11.2021 r. wynosi 28 260,33 zł. 

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach w 2021 roku przedstawione są w tabeli. 
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Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Dochody ogółem: 19 475 104,71 zł -21 841,52 zł 19 453 263,19 zł 

dochody bieżące, w 

tym: 

17 379 561,22 zł +241 605,49 zł 17 621 166,71 zł 

z subwencji ogólnej 4 677 533,00 zł +319 470,00 zł 4 997 003,00 zł 

z tytułu dotacji 

bieżących 

6 765 736,67 zł -116 183,41 zł 6 649 553,26 zł 

pozostałe 4 013 195,55 zł +38 318,90 zł 4 051 514,45 zł 

dochody majątkowe, 

w tym: 

2 095 543,49 zł -263 447,01 zł 1 832 096,48 zł 

ze sprzedaży majątku 37 000,00 zł -11 442,00 zł 25 558,00 zł 

z tytułu dotacji 

i środków 

przeznaczonych na 

inwestycje 

2 058 543,49 zł -252 005,01 zł 1 806 538,48 zł 

Wydatki ogółem: 19 626 848,85 zł -201 845,99 zł 19 425 002,86 zł 

wydatki bieżące, w 

tym: 

16 448 773,95 zł +111 491,72 zł 16 560 265,67 zł 

wynagrodzenia 

z narzutami 

5 281 621,95 zł -12 014,70 zł 5 269 607,25 zł 

wydatki na obsługę 

długu 

70 000,00 zł -20 000,00 zł 50 000,00 zł 

wydatki majątkowe 3 178 074,90 zł -313 337,71 zł 2 864 737,19 zł 

Wynik budżetu -151 744,14 zł +180 004,47 zł 28 260,33 zł 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo dokonano zmniejszenia 

przychodów w roku budżetowym o kwotę 180 004,47 zł.  

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. 

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się. 

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach w 2021 roku przedstawia tabela. 

 

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Przychody budżetu,  

w tym: 

603 730,36 zł -180 004,47 zł 423 725,89 zł 

wolne środki 570 210,88 zł -180 004,47 zł 390 206,41 zł 

Rozchody budżetu 451 986,22 zł 0,00 zł 451 986,22 zł 

 

Dodano następujące przedsięwzięcia: 

1) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek; 

2) Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo; 

3) Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie; 
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4) Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad 

jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie; 

5) Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo. 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 

 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok: 

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z: 

1. decyzji Wojewody Podlaskiego: 

- w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji publicznej (sprawy obywatelskie), r. 75011 – 4 919 zł, 

- w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z 

realizacją świadczeń wychowawczych, r. 85501 – 103 000 zł, 

- w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z 

wypłatą dodatku energetycznego, r. 85215 – 61,65 zł, 

2. aktualizacji wartości dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo” – w związku z 

dokonanym rozliczeniem, r. 90095 – 159,17 zł, 

3. wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o 

wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok, 

4. wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie o 

wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok, 

5. informacji Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w 

sprawie przyznania kwoty 319 470 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, 

r. 75802, 

6. wniosku sołectwa Zarzecze Jeleniewskie z uwagi na zmianę przeznaczenia funduszu 

sołeckiego w 2021 roku i przeznaczeniu środków w kwocie 3 800 zł na realizację zadania 

inwestycyjnego, r. 60016, 

7. zmian w zakresie realizacji wydatków majątkowych: 

- przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie do 

realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w 

Gminie Jeleniewo” – 20 000 zł (zmniejszenie wartości o 5 000 – z 25 000 zł do 20 000 zł), 

r. 90017. W wyniku zmian zadanie „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wzrosło do 53 000 zł, 

-  zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły 

i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki” w zakresie środków z budżetu – o 

21 677,02 zł, r. 60016, 

- zmniejszenie wartości zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację 

zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn i części drogi gminnej 

Udryn – Jeleniewo   nr 101762B we wsi Udryn” – o 27 050 zł, r. 60016, 

- zwiększenie wartości zadania „Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze 

Jeleniewskie” (r. 60016), z 2 750 zł do 5 500 zł, przy współudziale środków z funduszu 

sołectwa  Zarzecze Jeleniewskie, w proporcji: 

- fundusz sołecki – Zarzecze Jeleniewskie – 3 800 zł, 

- środki z budżetu – 1 700 zł, 

- zmniejszenie wartości zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) 

– droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – z 599 750 zł do 587 450 zł (o 12 300 zł 

w zakresie środków z budżetu), r. 60016, 

- dodanie do zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przebudowy dróg 

gminnych Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie i we wsi Okrągłe” wykonania programu 

funkcjonalno – użytkowego oraz zwiększenie wartości zadania o 10 000 zł, 
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- zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja (roboty budowlane) budynku o kubaturze 

792,10 m³ Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokim Jeleniewskim, działka nr 106/2 w 

Podwysokim Jeleniewskim w Gminie Jeleniewo” o 60,69 zł – do kwoty wykonania, r. 

75412, 

- zmniejszenie wartości zadania Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie 

Jeleniewo w zakresie: 

- dofinansowania z budżetu środków europejskich - o 252 005 zł, 

- wkład własny - o 7 995 zł, 

w związku z przeniesieniem części zadania na 2022 rok, r. 90005. 

8. zmian w zakresie przekazywanych z budżetu dotacji: 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - zwiększenie dotacji 

celowej z 33 000 zł do 53 000 zł – przekazanie do realizacji zadania inwestycyjnego, r. 

90017, 

- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” – 

przyznanie dotacji celowej na wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 101791B – droga 

Malesowizna (Turtul) wraz z poszerzeniem parkingu na działce ozn. nr. geod. 27/1 obręb 

Malesowizna gm. Jeleniewo stanowiącej własność Gminy Jeleniewo – 12 300 zł, r. 60016, 

- Szkoła Podstawowa w Prudziszkach (r. 80101, 80103) – zwiększenie dotacji na 

utrzymanie: 

- szkoły podstawowej – ze 185 000 zł do 200 000 zł (o 15 000 zł), 

- oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – ze 196 789 zł do 211 789 zł (o 15 000 

zł), 

- Stowarzyszenie PRO SUDOVIA (r. 80104) – zwiększenie dotacji na utrzymanie 

przedszkola – ze 182 000 zł do 222 000 zł (o 40 000 zł), 

9. skorygowania planów poprzez:  

- zmniejszenie bądź zwiększenie (urealnienie planów w odniesieniu do wykonania), 

-  przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników: 

- wydatków majątkowych realizowanych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do   

   uchwały, 

- planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r., zgodnie z załącznikiem 

  nr 5 do uchwały, 

- planu przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

uchwały, 

- zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do uchwały, 

- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do uchwały, 

- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 

Uchwała wycofuje z budżetu zaangażowane przychody w wysokości 180 004,47 zł. Łączna 

kwota przychodów po zmianach wynosi 423 725,89 zł (przed zmianą: 603 730,36 zł), 

rozchodów: 451 986,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach): 

- plan dochodów budżetowych  19 453 263,19 zł, 

- plan wydatków budżetowych  19 425 002,86 zł. 

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 28 260,33 zł (przed zmianą: deficyt w kwocie 

151 744,14 zł). 
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Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi 

w 2021 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o 

finansach publicznych.; 

 

3) udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Miłośników Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego „Kraina Hańczy” – udzielenie z budżetu Gminy Jeleniewo pomocy 

finansowej Stowarzyszeniu Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina 

Hańczy” w wysokości 12 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 

101791B – droga Malesowizna (Turtul) wraz z poszerzeniem parkingu na działce ozn. nr. 

geod. 27/1 obręb Malesowizna gm. Jeleniewo stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, 

która zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jeleniewo na 

rok 2021; 
 

4) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dotyczy 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty 

za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 
 

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty – ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 58,00 zł od mieszkańca za każdy 
miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
ustalenie miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w 
zależności od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny: 
1) za pojemnik o pojemności 120 1 – 24,00 zł; 
2) za pojemnik o pojemności 240 1 – 48,00 zł; 
3) za pojemnik o pojemności 1100 l – 174,00 zł 
4) za pojemnik o pojemności 7000 1 – 700,00 zł 
ustalenie podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w 
zależności od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120 1 – 72,00 zł 
2) za pojemnik o pojemności 240 1 – 144,00 zł 
3) za pojemnik o pojemności 1100 1 – 522,00 zł 
4) za pojemnik o pojemności 7000 1 – 2100,00 zł 
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w kwocie: 

1) 180,00 zł rocznie - w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 
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2) ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 360,00 zł rocznie, w przypadku niewypełniania obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny; 
 

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – określenie stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. na terenie Gminy Jeleniewo: 

Od gruntów: 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  1,00 zł od 1m2 powierzchni, 

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 5,04 zł od 1 ha powierzchni, 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,53 zł od 1m2 powierzchni, 

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1m2 

powierzchni. 

Od budynków lub ich części: 

- mieszkalnych – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,15 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej;  

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 11,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

- związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,11 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w tym garaży na samochody 

osobowe) – 7,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem przeznaczonych na 

działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla których stawka wynosi 7,88 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, z tym, 

że od linii wodociągowych zasilających w wodę oraz od budowli służących do 

odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,53% wartości; 
 

7) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – obniżenie ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 

z 2021 r. poz. 951) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 60,90 zł za 1 dt; 
 

8) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa 

obliczania podatku leśnego na obszarze gminy – obniżenie kwoty stanowiącej średnią cenę 

sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w 

sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 
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uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950) z 

kwoty 212,26 zł za 1 m 3 drewna do kwoty 203,95 zł za 1 m3 drewna; 
 

9) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – w uchwale nr 

XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

wysokości podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4315) 

wprowadzenie następujących zmian: 

- w § 1 pkt 1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 2.156,92 zł,  

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.726,93 zł.”; 
 

10) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 – uchwalenie Programu określającego 

cele, formy, zasady i zakres współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi; 
 

11) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo – 

określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jeleniewo działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 

 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 Rozpatrzenie wniosku Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody 

na zwiększenie liczby dzieci do 50 w przedszkolu niepublicznym „Przyjaciele Tuptusia” w 

Jeleniewie od dnia 1 września 2021 r. 

Wiceprezes Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz poinformowała Radę o 

potrzebie zwiększenia liczby miejsc w przedszkolu do 50 miejsc, w związku ze zmniejszeniem 

zainteresowania rodziców opieką żłobkową spowodowaną pandemią COVID-19. Ponadto 

wykonana rozbudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka została zaopiniowana przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w dniu 26.10.2021 r., 

uwzględniająca liczbę 23 miejsc dla potrzeb przedszkola. Wydane dokumenty w zakresie opinii 

dla nowo wybudowanych pomieszczeń spowodowały opóźnienie złożenia wniosku do Gminy 

Jeleniewo o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu. W związku ze zwiększeniem 

zainteresowania wychowaniem przedszkolnym dla 50 dzieci, Fundacja zwraca się z prośbą o 

wyrażenie zgody na objęcie dotacją od dnia 01.09.2021 r. i od dnia 01.09.2022 r. zwiększonej 

liczby dzieci do 50 miejsc w przedszkolu. Pozytywna decyzja zaspokoi potrzeby i oczekiwania 

społeczne w zakresie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej na terenie gminy. 

  

 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji Pro Sudovia w 

Suwałkach o przyznanie dotacji od dnia 1 września 2021 r. oraz przyjęcia wydatków w 

budżecie gminy na 2022 rok. 
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 Rozpatrzenie wniosku Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach w sprawie rozwiązania 

umowy za porozumieniem stron wydzierżawionej na 12 lat nieruchomości zabudowanej, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Bachanowo, gm. Jeleniewo, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 1/3 o powierzchni 0,1576 ha i nr 1/14 o powierzchni 0,2448 ha. 

Samodzielny Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią Joanna Borowska poinformowała, że 

zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIII.132.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca  

2017 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy 

Jeleniewo może rozwiązać umowę za porozumieniem stron w terminie wcześniejszym po 

uzyskaniu zgody Rady Gminy Jeleniewo na skrócenie uchwalonego terminu dzierżawy. 

  

 Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji Pro Sudovia w 

Suwałkach o skrócenie terminu umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 
   
 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. 23.11.2021 r. 


