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PROTOKÓŁ NR 18.2020 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 
 

 W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

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

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Ewa Matusiewicz, mieszkańcy 

miejscowości Żywa Woda, Okrągłe, Prudziszki i Podwysokie Jeleniewskie, Sekretarz Gminy 

Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z 

Komisją Skarg, Wniosków i Petycji 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 XIV 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 projektu uchwał w sprawie: 

1) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki 

środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, która na koniec okresu 

sprawozdawczego za 2019 rok w wysokości 14 939,98 zł; 

2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na 2020 rok – celem programu 

jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo, ograniczenie 

populacji zwierząt bezdomnych i opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Opiniowanie sprawozdań: 

1) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok – praca z rodzinami dzieci 

zagrożonych destabilizacją prowadzona była przez pracowników socjalnych Ośrodka 

poprzez analizę sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu, 

wzmocnienie roli i funkcji rodziny, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów 

(praca socjalna), rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin oraz 

udzielanie pomocy finansowej celem poprawy sytuacji życiowej rodzin; 

2) z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie za 2019 rok – program obejmował działania polegające na 

zapewnieniu schronienia osobom dotkniętym przemocą domową, prowadzenie pracy 

socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, edukowanie ofiar w zakresie 
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przysługujących im praw oraz motywowanie sprawców przemocy do udziału w 

programach oduczających stosowania przemocy; 

3) z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2019 rok – Gminna Komisja rozpatrywała 

sprawy dotyczące różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzone były działania z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania. 

 

Rozpatrzenie podania WOSiR Szelment w sprawie zastosowania ulgi w podatku od 

nieruchomości. 

 

Komisja Rady Gminy Jeleniewo nie widzi możliwości zastosowania ulg w podatku od 

nieruchomości z uwagi na trudną sytuację finansową gminy.  

 

Rozpatrzenie podań mieszkańców miejscowości Żywa Woda, Okrągłe, Prudziszki i 

Podwysokie Jeleniewskie w sprawie dokonania zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żywa Woda, Okrągłe, Prudziszki i 

Podwysokie Jeleniewskie. 

 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo ustaliły, że decyzja w powyższej sprawie może być podjęta 

po wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz przeprowadzeniu postępowań zamówień 

publicznych na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na 2020 rok. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” w zakresie 

rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Suwałki o wyłączenie z Obszaru nieruchomości 

położonych w miejscowościach Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki. 

 

Komisja Rady Gminy Jeleniewo nie wnosi uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

 

Przedstawienie skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dotyczącą zaskarżenia w części § 2 ust. 1, § 2 

ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 3 ust.2 i wniosła o stwierdzenie nieważności zarzucając istotne 

naruszenie prawa, w szczególności przepisów art. 6j ust. 2 i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Komisje Rady Gminy Jeleniewo ustaliły, że decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta na 

najbliższej sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radę o złożeniu przez 

Nadleśnictwo wniosku w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szurpiły z 

możliwością dofinansowania zadania 70 %.  

 

 

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął 

posiedzenie. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1. Stankiewicz Tomasz –  Przewodniczący Komisji  ………………… 

2. Jasielon Agnieszka –  Wiceprzewodnicząca Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

3. Adamski Andrzej –       ………………… 

4. Bagińska Joanna –       …………………  

5. Bartoszewicz Renata –       …………………  

6. Mysiukiewicz Ryszard –       ………………… 

7. Pietrołaj Dariusz –       …………………  

8. Zubrzycki Zbigniew –       …………………  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

dn. 28.02.2020 r. 


