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PROTOKÓŁ NR 7.2019 
z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 29 kwietnia 2019 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, Prezes Fundacji Pro 

Sudovia w Suwałkach Anna Kolenkiewicz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jeleniewie Joanna Wnukowska, 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 Przewodniczącego Komisji ds. Społeczno-

Gospodarczych i Inwestycji Tomasza Stankiewicza oraz przyjęła protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Stankiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 

2018 rok”.    

3. Rozpatrzenie podań. 

4. Sprawy bieżące. 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał w sprawie: 

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Jeleniewo – zmiana odległości mniejszej niż 30 m od szkół, przedszkoli, placów zabaw, 

obiektów sakralnych i cmentarzy (z wyjątkiem wolnostojących kapliczek, krzyży, figur i 

innych obiektów tej kategorii) podyktowana jest wniesieniem skargi przez Prokuratora 

Regionalnego w Białymstoku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku i zaskarżenia § 3 przedmiotowej uchwały w całości z powodu istotnego 

naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi 

Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę - zgodnie z art. 54 

§ 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi organ którego działanie jest przedmiotem skargi przekazuje skargę 

sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Komisje Rady Gminy Jeleniewo 

postanowiły uwzględnić skargę do dnia rozpoczęcia rozprawy; 

3) ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Jeleniewo - po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego 
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Kuratora Oświaty od dnia 1 września 2019 r. ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych 

w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie ul. Suwalska 51, 16-

404 Jeleniewo, prowadzonych przez Gminę Jeleniewo; 

4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów - 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty od dnia 1 września 2019 r. 

ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo tj. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie i określa się 

granice obwodu szkoły, które obejmują miejscowości Gminy Jeleniewo; 

5) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Jeleniewie - z dniem 31 sierpnia  

2019 r. stwierdza się zakończenie działalności Gimnazjum w Jeleniewie; 

6) zmiany uchwały nr V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - 

podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i stanowi, że  uchwała nr 

V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami nie jest aktem 

prawa podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 

Ad. 2. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 

2018 rok”, która zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej 

oraz o systemie wsparcia kierowanego do mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej. 

W świetle analizy przeprowadzonej w ramach oceny zasobów pomocy społecznej opracowano 

rekomendacje wskazujące najpilniejsze kierunki działań, które mogłyby przyczynić się do 

poprawy sytuacji w obszarze pomocy społecznej na terenie Gminy Jeleniewo., jak również 

istnieje konieczność  stopniowego zwiększania nakładów i środków finansowych na realizację 

nałożonych zadań, co nie jest możliwe bez zwiększenia środków pochodzących z budżetu 

państwa.     

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 

rok. 
 

Ad. 3. Rozpatrzenie podań: 

1) Zaproszenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego do wspólnej organizacji imprezy 

plenerowej pn. Noc Świętojańska w Turtulu – Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu 

imprezy w kwocie 2 tys.zł; 

2) Dofinansowanie uroczystości jubileuszu 100 lat powołania Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Suwałkach – Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu jubileuszu w kwocie 

1 tys.zł; 

3) Partycypowanie w kosztach z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA S.A. 

O/Suwałki 12 połączeń nierentownych kursów przebiegających przez teren Gminy 

Jeleniewo - Komisja podjęła decyzję o przedstawieniu pisma PKS NOVA S.A. O/Suwałki 

na najbliższej sesji Rady Gminy; 

4) podanie 2 pracowników Urzędu Gminy Jeleniewo o podwyższenie płacy zasadniczej - Wójt 

Gminy Kazimierz Urynowicz przedstawił informacje dla Komisji, z których wynika iż 

pracownicy Urzędu Gminy Jeleniewo otrzymali podwyżki w 2018 roku oraz planowane 

jest także zwiększenie wynagrodzeń w bieżącym roku.  

Komisja uważa, że realizacja  tych zadań leży w kompetencji każdego pracodawcy 

względem swoich pracowników stąd też kierownik danej jednostki decyduje o wysokości 

wynagrodzeń i wykonywanych obowiązków przez pracowników Urzędu Gminy Jeleniewo. 

Poza tym, budżet Gminy Jeleniewo na 2019 rok przewiduje duże wydatki związane ze 

zwrotem podatku od nieruchomości, realizacją inwestycji przewidzianych do wykonania 
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oraz bieżącym utrzymaniem wszystkich zasobów gminy. Zawarte w piśmie przykłady 

wynagrodzeń nauczycieli regulują odrębne przepisy, tj. ustawa – Karta Nauczyciela i inne 

przepisy prawa oświatowego. 
 

Ad. 4. Sprawy bieżące. 

Przedstawienie informacji przez Panią Annę Kolenkiewicz w zakresie wychowania 

przedszkolnego prowadzonego przez Fundację Pro Sudovia w Suwałkach. Obecnie do 

przedszkola „Przyjaciele Tuptusia” uczęszcza 25 dzieci 3 i 4 letnich. Dotacja udzielana na 

utrzymanie jednego dziecka jest zbyt niska i powoduje wyższe koszty ponoszone przez 

rodziców. Jeśli gmina mogłaby przekazywać dotację w 100% wysokości tj. wzrost dotacji o 

ok. 12 tys.zł, to koszty dla rodziców byłyby niższe.  

Komisja Rady Gminy Jeleniewo pozytywnie opiniuje podwyższenie dotacji dla 

przedszkola po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej.  
 

Pani Anna Kolenkiewicz przedstawiła planowane zadania w zakresie 

zagospodarowania budynku w Bachanowie, w którym zostanie wyposażona kuchnia na 

prowadzenie inkubatora produktu regionalnego i wyposażenie jej w niezbędne urządzenia tj. 

wypożyczanie sprzętu dla lokalnych wytwórców. Obecnie trwają prace remontowe w ramach 

istniejącej kubatury. Ogólny koszt zadania to kwota ok. 400 tys.zł. 
 

Radna Joanna Bagińska zgłosiła wniosek  w sprawie wykonania przejścia dla pieszych 

na drodze wojewódzkiej przy sklepie Lewiatan na ul. Suwalskiej w Jeleniewie. 

Komisja uważa, że ta sprawa powinna być uzgodniona z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich.   

 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. 29.04.2019 r. 


