
  

ZARZĄDZENIE NR 49.2019 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady VI sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, 

stanowiące załączniki nr 1 – 6 do zarządzenia 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; 

2) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi 

Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę; 

3) ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo; 

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

5) stwierdzenia zakończenia 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. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

Kazimierz Urynowicz 

 
 

 
 

Sp.MW 
dn. 29.04.2019 r. 



  

 

 

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 49.2019  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR …..2019 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia … maja 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Jeleniewo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2137), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Rada Gminy Jeleniewo 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 10;  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 10. 
 

§ 2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 17; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 17; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 17. 
 

§ 3. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Jeleniewo miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych: 

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane  

w 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); 

2) odległość wymienioną w pkt 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych 

od drzwi wejściowych do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi 

wejściowych obiektów, o których mowa w pkt 1, a przy placach zabaw i cmentarzach do bramy 

wejściowej. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV.195.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Jeleniewo (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 3379). 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  



  

 

 

Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 49.2019  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………..2019 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……….. 2019 r. 

 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2019 r., poz. 506), w związku z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) Rada 

Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę z dnia  

10 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 15.04.2019 r.) Prokuratora Regionalnego w Białymstoku 

dotyczącą zaskarżenia w całości § 3 uchwały Nr XXXIV.195.2018 Rady Gminy Jeleniewo  

z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo wraz z odpowiedzią na skargę uwzględniającą jej 

zarzuty. 

 

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr …………..2019 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku  wraz z odpowiedzią na skargę. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487  

z późn. zm.) Rada Gminy Jeleniewo podjęła Uchwałę ……….2019 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo. 

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Prokurator Regionalny w Białymstoku wniósł za 

pośrednictwem Rady Gminy Jeleniewo skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku na w/w uchwałę dotyczącą 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. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) organ którego działanie jest 

przedmiotem skargi (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Jeleniewo) 

przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od 

dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swojej właściwości postanawia uwzględnić skargę do 

dnia rozpoczęcia rozprawy. 

W świetle powyższego zasadne jest  przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na przedmiotową skargę. 

 



  

 

 

Załącznik 

do uchwały Nr ….2019 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………. 2019 r. 

 

Jeleniewo, dnia ……………… 2019 

r. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Białymstoku 

15 – 950 Białystok 

ul. H. Sienkiewicza 84 

Sygn. akt RP III Pa 8.2019 

  

Skarżący: 

Prokurator Regionalny 

w Białymstoku 

ul. Włókiennicza 32 

15 – 464 Białystok 

 

Organ administracji: 

Rada Gminy Jeleniewo 

16 – 404 Jeleniewo  

ul. Słoneczna 3 

 

 

Odpowiedź na skargę 

wniesioną przez Prokuratora Regionalnego w Białymstoku pismem z dnia 10 kwietnia 

2019 r. (doręczoną w dniu 15 kwietnia 2019 r.) na uchwałę Nr XXXIV.195.2018 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo. 

 

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Jeleniewo niniejszym uwzględnia w całości 

zawarte w niej zarzuty i wnosi o: 

 

1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

2. Odstąpienie od obciążania zaskarżonego organu kosztami postępowania. 

 

3. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub 

jego pełnomocnika. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 9 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Jeleniewo podjęła uchwałę Nr 

XXXIV.195.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Jeleniewo. 



  

 

 

Prokurator Regionalny w Białymstoku pismem z dnia 10 kwietnia 2019 r. zaskarżył 

przedmiotową uchwałę w części § 3 i wniósł o stwierdzenie nieważności zarzucając istotne 

naruszenie prawa, w szczególności przepisów art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z 

późn. zm.) poprzez, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 15 m od szkół, przedszkoli, kościoła  

i placów zabaw, która to odległość pozostaje w oczywistej i rażącej sprzeczności z celami 

wskazanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W ocenie Prokuratora istotne naruszenie prawa dotyczy również realizowania 

obowiązku ograniczenia dostępności do alkoholu, w szczególności w stosunku do osób 

nieletnich. 

W ocenie Organu skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż argumenty skarżącego są 

słuszne i zasadne. Jednakże, Organ wnosi o umorzenie postępowania w sprawie jako 

bezprzedmiotowego, ponieważ jak wyżej przyznaje, skargę uznaje za słuszną. 

W związku z powyższym Organ w zakresie posiadanych kompetencji samoczynnie 

dokona uchylenia zaskarżonej uchwały i podejmie nową uchwałę w zakresie zgodnym 

z przepisami aktualnie obowiązującego prawa i w obecnym stanie prawnym oraz zgodnie 

z uwagami prokuratora. 

Podjęcie wyżej wskazanych czynności celem wyeliminowania stwierdzonych błędów 

nastąpi na Sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 13 maja 2019 roku. 

Jednocześnie Organ zobowiązuje się do przesłania nowej uchwały niezwłocznie po jej 

podjęciu. 

Wobec powyższego postępowanie w tym stanie rzeczy i wobec przedstawionej 

podstawy Organu staje się bezprzedmiotowe i dlatego wniosek złożony w odpowiedzi na 

skargę należy uznać za słuszny i uzasadniony. 

 

 
  

 

 

  



  

 

 

Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 49.2019  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………….2019 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………….. 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 20019 r. poz. 506), art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Jeleniewo uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się od dnia 1 września 2019 r. plan sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo, 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

  



  

 

 

Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr 49.2019  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……2019 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ………………………….. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

i określenia granic ich obwodów  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Jeleniewo 

uchwala, co następuje: 

  

§ 1. Ustala się od dnia 1 września 2019 r. plan sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo: 

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie; 

2) adres szkoły: ul. Suwalska 51, 16 – 404 Jeleniewo. 
 

§ 2. Określa się granice obwodu publicznych szkół podstawowych: 

1) granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie ul. 

Suwalska 51, 16 – 404 Jeleniewo obejmują miejscowości: Bachanowo, Białorogi, 

Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, 

Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, 

Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, 

Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, 

Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda. 

   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

  



  

 

 

Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 49.2019  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………….2019 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………….. 2019 r. 

 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Jeleniewie 

 

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 2245) Rada 

Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności Gimnazjum w Jeleniewie z dniem 31 sierpnia 2019  

roku. 

 

§ 2. Z dniem 1 września 2019 r. mienie dotychczasowego gimnazjum staje się mieniem Szkoły 

Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



  

 

 

Załącznik Nr 6 

do zarządzenia Nr 49.2019  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……2019  

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………. 2019 r. 

 

w sprawie 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 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1. W uchwale 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 § 8 

otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


