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PROTOKÓŁ NR 5.2019 

z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

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

 W posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

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

Gminy Danuta Harasz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko, 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 Rady Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda 

Mysiukiewicza oraz przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady V sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Opiniowanie sprawozdań: 

- z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2018 rok, 

- z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2018 rok. 

3. Zatwierdzenie planu sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych mienia 

gminnego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 1. Projekty uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do 

budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu 

budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie-nadwyżkę 

środków obrotowych, samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Jeleniewie postanawia przeznaczyć na działalność bieżącą. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. 2. Opiniowanie sprawozdań: 

1) z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii w Jeleniewie za  2018 rok – Program finansowany był z budżetu gminy, ze środków 

pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane były 

wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. W 2018 roku były 

prowadzone działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży szkolnej; 

2) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2018 rok – w 2018 roku na 

żadnym ze stopni awansu zawodowego nauczycieli nie wystąpił dodatek wyrównujący 

wynagrodzenie dla nauczycieli. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania. 

 

Ad. 3. Zatwierdzenie planu sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych mienia 

gminnego – Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wykaz nieruchomości do 

sprzedaży.  

 

Ad. 4. Sprawy bieżące. 

 

Rozpatrzenie pisma nr RIO.II–0004–8/19 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019-2027 w 

zakresie urealnienia wydatków na obsługę długu, które zostały pozytywnie zaopiniowane 

uchwałą Nr V-00312-28/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Białymstoku po przedłożeniu wyjaśnień dotyczących deficytu budżetu. 

 

Rozpatrzenie podań w sprawie: 

1) dofinansowania wydawnictwa pt. Dwory na Suwalszczyźnie; 

2) wsparcie zawodów narciarskich. 

Komisje Rady Gminy Jeleniewo uznały, że z uwagi na brak funduszy w budżecie gminy w br. 

nie mogą dofinansować powyższych zadań.  

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radę o prowadzonych 

inwestycjach: 

1) budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą, zgodnie z zawartą umową zostanie 

wykonana do końca sierpnia br.; 

2) obecnie jest opracowywana dokumentacja na drogę w Malesowiźnie; 

3) planowane jest przystąpienie do konkursu na wyposażenie w panele fotowoltaiczne 

budynku hydroforni w Jeleniewie, Gulbieniszkach, Szurpiłach i budynku Urzędu 

Gminy Jeleniewo. 

 

Rozpatrzenie pisma sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektów 

ustaw o ochronie zwierząt, systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i oczekiwań 

rolników względem pszczelarzy i rolników.  
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Komisja Rady Gminy Jeleniewo ustaliła, że stanowisko w powyższej sprawie zostanie 

podjęte na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady po przedstawieniu uwag i wniosków 

złożonych przez mieszkańców 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 
 

Sp.MW. 

dn. 27.02.2019 r. 


