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PROTOKÓŁ NR 23.2020 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 10 czerwca 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, Skarbnik 

Gminy Danuta Harasz, pracownik Urzędu Gminy Jeleniewo ds. inwestycji i zagospodarowania 

przestrzennego Ludmiła Oniśko, Radny Powiatu Suwalskiego Wiesław Pietrołaj i 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 Rewizyjna 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 wniosków dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

2. Realizacja inwestycji gminnych.  

3. Sprawy bieżące. 
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Ad. 1. Przedstawienie wniosków w zakresie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że złożone wnioski przez 

mieszkańców gminy w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dotyczą w szczególności obszarów, na których znajdują się wiatraki.  

Pracownik Urzędu Gminy Jeleniewo ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego 

Ludmiła Oniśko przedstawiła zasady zmian obecnych planów. Nowe plany muszą być zgodne 

przede wszystkim z obecnymi przepisami a przyjęte normy mogą decydować o wydaniu 

pozwolenia lub nie. Koszty wykonania takich planów mogą być bardzo duże. 

Radny Powiatu Suwalskiego Wiesław Pietrołaj – chciałbym aby nasza gmina miała większe 

walory turystyczne i można było postawić punkt widokowy na Górze Krzemieniucha. Czy 

gmina może dołączyć się do wniosku  o zmianę przez Sejm RP przepisów o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych, a w szczególności określających zmniejszenie odległości 

wiatraków od zabudowań. 

Skarbnik Gminy Danuta Harasz poinformowała, że sytuacja budżetu gminy jest trudna z uwagi 

na sytuację pandemii w kraju i gmina do tej inwestycji nie jest w stanie przystąpić z uwagi na 

brak funduszy w budżecie. Rada może rozważyć przyjęcie tej inwestycji do budżetu na przyszły 

rok budżetowy. 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo po przeanalizowaniu budżetu Gminy Jeleniewo oraz 

zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Jeleniewo i Skarbnika Gminy w zakresie przyjęcia tej 
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inwestycji do realizacji w 2020 roku stwierdza, że sytuacja w kraju spowodowana pandemią 

oraz zmniejszenie wpływów do budżetu gminy uniemożliwiają realizację wnioskowanych 

zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy Jeleniewo 

rozważy przyjęcie tej inwestycji do budżetu gminy na 2021 rok.  

Rada Gminy Jeleniewo planuje podjąć uchwałę dotyczącą propozycji wprowadzania 

przez Sejm RP zmian przepisów o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a w 

szczególności określających zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań.  

   

Ad. 2.   
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił informację w zakresie 

prowadzonych inwestycji gminnych. 

Wykonanie miejsca wypoczynku nad j. Kamenduł jest realizowane zgodnie z umową. Obecnie 

jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na instalację fotowoltaiczną na budynkach 

użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy, hydroforni Jeleniewo i Gulbieniszki. Realizacja 

funduszu sołeckiego będzie uzależniona od wpływów podatku dochodowego i subwencji z 

budżetu państwa do budżetu gminy.  
 

 

 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. 10.06.2020 r. 


