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PROTOKÓŁ NR 19.2020 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

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

1A, sala na parterze. 
 

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

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, 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 projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Jeleniewo na lata 2012–2021 – zmiana dotyczy: 

- w Rozdziale I ust. 2 pkt 4, 

- w Rozdziale II ust. 1, 

- w Rozdziale V ust. 1 pkt 7, 

- uchylenia w rozdziale V ust. 2; 

2) przedstawienie skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach z dnia 24.02.2020 r. 

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 w części § 2 ust. 1, § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 3 ust.2 i wniósł 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) poprzez, ustalenie 

metody od gospodarstwa domowego polegającej na różnicowaniu stawek opłaty w 

zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz nie wypełnienia 

obowiązku podwyższenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w minimum dwukrotnej wysokości dla nieruchomości na której 

znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny – Komisje Rady postanowiły  

o zawiadomieniu Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, że Rada Gminy Jeleniewo 
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planuje podjąć uchwałę o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku w najbliższym terminie tj. do dnia 27 kwietnia 

2020 r. z uwagi na trwającą sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem  

i brakiem możliwości zwołania obrad Rady Gminy Jeleniewo w terminie do dnia  

25 marca 2020 r. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 2. Przedstawienie wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera 

w Suwałkach o udzielenie dotacji na doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny. 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo ustaliły, że przyznanie dotacji będzie możliwe po rozpatrzeniu 

wydatków w bieżących gminy. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował o przekazaniu w dniu  

18 marca 2020 r. dla Radnych Gminy Jeleniewo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Jeleniewo za 2019 rok i sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu za 

2019 rok.  

 

 

 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. 23.03.2020 r. 


