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PROTOKÓŁ NR 25.2020 
z posiedzenia  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 4 września 2020 r. 
 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Gminna 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: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy Ewelina Skowina, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Iwanowska, i Sekretarz 

Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją ds. Społeczno-

Gospodarczych i Inwestycji i Komisją Rewizyjną 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVII 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. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo w 

sprawie: 

1) pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów–Mieszkańców sołectwa 

Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia, w związku z niespełnieniem trzech 

warunków zawartych w art. 4 ustawy o petycjach tj.: 

- petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, o czym 

stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach, 

- petycja nie zawiera oznaczenia miejsca zamieszkania podmiotów wnoszących petycję oraz 

adresu do korespondencji, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach, 

- petycja nie została podpisana; 

 

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, w związku z przeprowadzonym 

postępowaniem nadzorczym Uchwałą Nr 13/230/2020 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 r. stwierdziło nieważność 

uchwały nr XVI.99.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10.08.2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XI.59.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 04.12.2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
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3) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, obowiązek 

przyjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stanowi jedno z 

wielu zadań jakie zostały powierzone samorządom do realizacji. Celem Programu jest 

wspieranie rodzin w Gminie Jeleniewo przeżywających trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji, a związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak 

również profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowana społecznie 

pożądanego modelu rodziny.  

 

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję, że na następną 

sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia do budżetu zadań 

współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwotę w wysokości 50 

tys. zł proponuję przeznaczyć na wykonanie chodnika przy bloku w Jeleniewie, który zostanie 

wykonany w 2021 roku.  

 
 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął 

posiedzenie. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1. Andruszkiewicz Ryszard –  Przewodniczący Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Borowski Karol –       ………………… 

3. Waszkiewicz Marzena –       ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

dn. 04.09.2020 r. 


