
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 125.2020 

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 17 kwietnia 2020 roku 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2019 

 

 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2019 stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Raport o stanie Gminy Jeleniewo podlega przedłożeniu Radzie Gminy w Jeleniewie oraz 

publikacji na stronie internetowej Gminy Jeleniewo w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

KAZIEMIRZ URYNOWICZ 
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W S T Ę P  

 

Szanowni Państwo, 

Rok 2019 to czas owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych 

przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na kolejne lata. Wszystkie działania są 

efektem wsłuchiwania się w potrzeby społeczności lokalnej. Gorąco i serdecznie dziękuję 

wszystkim mieszkańcom za słowa i gesty wsparcia, które otrzymałem oraz za zgłaszane sugestie 

czy pomysły. 

Niniejszy raport jest zestawieniem najważniejszych danych za 2019 rok o Gminie 

Jeleniewo. Stanowi on swoiste kompendium wiedzy o sytuacji zarówno finansowej, 

gospodarczej jak i społecznej gminy.  

 

  

Wójt Gminy Jeleniewo 
Kazimierz Urynowicz
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1 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  G M I N Y  

1.1. Położenie administracyjne 
 

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Nr XXI/72/72, z dnia 

9  grudnia 1972 r., tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie suwalskim Gminę 

Jeleniewo.  

Jeleniewo – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. 

W  latach 1975–1998 gmina położona była w województwie suwalskim. Siedziba gminy 

to  Jeleniewo.  

Według danych z 31 grudnia 2019 gminę zamieszkiwało 3 163 osoby. Powierzchnia: 

131,4 km². Gęstość zaludnienia 24,1 osoby/km².  

Gmina Jeleniewo położona jest w północno-wschodniej części Polski, w  województwie 

podlaskim. Teren gminy stanowi środkową część powiatu suwalskiego zlokalizowanego w 

północnej części województwa podlaskiego, w odległości około 12 km od  Suwałk, około 130 

km od Białegostoku, około 25 km od granicy polsko-litewskiej i około 50 km od granicy z 

Rosją. W najbliższym otoczeniu Gmina sąsiaduje:  

• od strony zachodniej z gminą Przerośl,  

• od strony południowej z gminą Suwałki i miastem Suwałki,  

• od strony wschodniej z gminą Szypliszki,  

• od strony północnej z gminami Wiżajny i Rutka Tartak. 

 
Rysunek 1.1. 1. Podział administracyjny powiatu suwalskiego 

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=11&id_p=236&id_g=1813 
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Siedzibą gminy jest wieś Jeleniewo - położona w jej centralnej części, która stanowi 

ośrodek administracyjno-usługowy i jednocześnie jest jednym z 33 sołectw na terenie gminy 

Jeleniewo.  

Gmina Jeleniewo położona jest w zasięgu mikroregionu Wzgórza Jeleniewskie, który 

wchodzi w skład mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego i makroregionu Pojezierze 

Litewskie. 

Jednym z najcenniejszych walorów Gminy Jeleniewo jest bez wątpienia unikatowy 

krajobraz polodowcowy. Wizytówką tego krajobrazu jest Suwalski Park Krajobrazowy, który 

w 61,5 % położony jest na terenie gminy Jeleniewo. Rzeźba terenu została w większości 

ukształtowana przez lądolód w czasie ostatniego zlodowacenia. Pozostałościami po tym są 

doliny rzeczne i wysoczyzny morenowe. Na terenie gminy znajduje się 20 jezior, z czego 15 

z  nich położonych jest na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 60,6 % Gminy 

Jeleniewo znajduje się w obszarze NATURA 2000 - „Ostoja Suwalska” i „Jeleniewo”. 

 

 

1.2. Rada Gminy 
 

Władzę lokalną stanowi Rada Gminy. Jest ona organem stanowiąco - kontrolnym, do 

której należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. Kompetencje Rady Gminy określone są w ustawie o samorządzie gminnym i 

w ustawach szczególnych. 

Uprawnienia kontrolne Rady Gminy realizowane są przy udziale Komisji Rewizyjnej. 

Kontroli Rady Gminy podlega działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy. 

Działalność Rady Gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 

z ustaw. Jawność działania przejawia się w szczególności w respektowaniu prawa obywateli do 

uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu 

do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w  tym protokołów z 

posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 

Rada Gminy obraduje na sesjach, zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. Podejmowane przez radę uchwały podlegają ocenie organów nadzoru, 

tj.  wojewody, a w zakresie spraw finansowych - regionalnej izby obrachunkowej. Nadzór nad 

działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

Rada  Gminy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Rada może podejmować oświadczenia, apele, deklaracje. 
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Rysunek 1.2. 1. Skład VIII kadencji Rady Gminy Jeleniewo na lata 2018-2023 

Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru rady. Rada Gminy Jeleniewo 

liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna – 3 osoby, 

 Komisja ds. społeczno-gospodarczych i inwestycji – 8 osób, 

 Komisja skarg, wniosków i petycji – 3 osoby. 

W 2019 roku Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji rozpatrywała i 

opiniowała 49 projektów uchwał. Uczestniczyła w 12 posiedzeniach wspólnie z innymi 

komisjami. Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 13 posiedzeń i uczestniczyła w 12 

posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami Rady Gminy Jeleniewo, na których były 

rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał i wnioski. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

uczestniczyła w 12 posiedzeniach z innymi komisjami Rady Gminy Jeleniewo, na których były 

rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał i wnioski. 

W 2019r. odbyło się 8 posiedzeń Sesji Rady Gminy Jeleniewo. Uchwałą Rady Gminy 

Jeleniewo nr VII.39.2019 Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Jeleniewo 

Kazimierzowi Urynowiczowi wotum zaufania, natomiast Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo 

nr  VII.41.2019 Radni także jednomyślnie udzielili Wójtowi absolutorium. Oba głosowania 

odbyły się po dogłębnym przedstawieniu przez Włodarza Raportu o stanie Gminy Jeleniewo 

za 2018 rok. 

Mirosław Krzysztof 
Aneszko

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

Jan Bielecki
Przewodniczący 

Rady Gminy 
Jeleniewo

Stanisław Siłkowski

Członek Komisji 
Rewizyjnej

Tomasz Stankiewicz

Przewodniczący Komisji 
ds. społeczno-

gospodarczych i 
inwestycji 

Ryszard Janusz 
Mysiukiewicz

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Jeleniewo

Członek Komisji ds. społeczno-
gospodarczych i inwestycji

Dariusz Szmajda

Członek Komisji 
Rewizyjnej

Andrzej Adamski

Członek Komisji ds. 
społeczno-gospodarczych 

i inwestycji 

Agnieszka Jasielon

Z-ca Przewodniczącego 
Komisji ds. społeczno-

gospodarczych i 
inwestycji 

Zbigniew Zubrzycki

Członek Komisji ds. 
społeczno-gospodarczych 

i inwestycji 

Joanna Bagińska

Członek Komisji ds. 
społeczno-gospodarczych 

i inwestycji 

Renata Bartoszewicz

Członek Komisji ds. 
społeczno-gospodarczych 

i inwestycji 

Dariusz Pietrołaj

Członek Komisji ds. 
społeczno-gospodarczych 

i inwestycji 

Ryszard Andruszkiewicz

Przewodniczący Komisji 
ds. skarg, wniosków 

i petycji

Karol Borowski

Członek Kmisji ds. 
skarg, wniosków 

i petycji 

Marzena Waszkiewicz

Członek Kmisji ds. 
skarg, wniosków 

i petycji 



Raport o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2019  

9 | S t r o n a  

               

Podczas 8 posiedzeń sesji, podjęto 49 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich 

jak: 

 sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2031, zmiany budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019, stawek podatków na 2019 

rok – uchwalono 20 uchwał, 

 sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska - 

uchwalono 29 uchwał. 

 

1.3. Urząd Gminy Jeleniewo 
Urząd Gminy w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Wójt 

realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę 

Gminy. Siedziba Urzędu Gminy w Jeleniewie mieści się przy ul. Słonecznej 3. 

W urzędzie na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 20 pracowników. Większość 

z  tych osób piastuje stanowiska urzędnicze i pochwalić się może wyższym wykształceniem. 

Pracownicy Urzędu gminy stale podnoszą swoje kwalifikacje – głównie uczestnicząc 

w  szkoleniach i warsztatach.  

Wójt Gminy Jeleniewo w roku 2019 wydał 87 zarządzeń, z czego prawie połowa tyczyła 

się budżetu gminy i była objęta nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Białymstoku. 

W samym 2019r. do tutejszego Urzędu wpłynęły 5 243 pisma, jednakże wiele kwestii i 

spraw jest poruszanych w bezpośrednich rozmowach bezpośrednio z wójtem lub pracownikami 

gminy. 

Zakres działania urzędu gminy jest bardzo szeroki. Począwszy od Referatu 

Finansowego, który zajmuje się gminną księgowością oraz poborem opłat lokalnych 

i  podatków, poprzez Urząd Stanu Cywilnego, dzięki któremu  prowadzona jest ewidencja 

ludności, nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL, poświadczenia zameldowania 

i  udzielanie informacji adresowych, sprawy meldunkowe, sporządzanie aktów małżeństwa, 

urodzeń i zgonów, itd., kończąc na samodzielnych stanowiskach pracy, gdzie specjaliści 

i  inspektorzy dbają m.in. o ewidencję przedsiębiorców, nadzór nad realizacją inwestycji, 

współpracę z podmiotami podległymi, dobry stan techniczny obiektów użyteczności 

publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego. Należy też 

wspomnieć o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz o akcjach informacyjnych 

i  promocyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Jeleniewo kształtuje się następująco: 
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Rysunek 1.3. 1. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Jeleniewo 

 

Jednostki organizacyjne działające przy Urzędzie Gminy Jeleniewo: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie, przy GOPS działa zespół 

interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, 

4. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

 

1.4. Sołectwa 
 

Kazimierz Urynowicz

Wójt Gminy Jeleniewo

Marek 
Waszkiewicz

Zastępca Wójta

Maria 
Waszkiewicz

Sekretarz 
Gminy

Danuta Harasz
Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu 
Finansowego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Moniuszko

Stanowisko ds. kadrowych i kancelaryjnych - Bożena Taraszkiewicz

Stanowisko ds. promocji i funduszy europejskich - Marek Waszkiewicz

Stanowisko ds.rolnictwa i gospodarki ziemią - Anna Truchan

Stanowisko ds.informacji i obsługi organów gminy - Maria Waszkiewicz

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - Katarzyna Zackiewicz

Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego - Ludmiła Oniśko

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Teresa Sawicka

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej - Regina Aneszko

Stanowisko ds. płac i rozliczeń - Grażyna Grzybowska

Stanowisko ds. podatków i opłat - Alicja Urynowicz

Stanowiska pomocnicze i obsługi: trzech kierowców (2x Iveco, Autosan), sekretarka, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o charakterze stałym

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

Inspektor Ochrony Danych
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Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa, 

wybieranymi na okres kadencji są: sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa, rada sołecka, jako 

organ wspomagający działalność sołtysa. 

 
Rysunek 1.4. 1. Mapa Gminy Jeleniewo 

            Źródło:https://www.google.pl/maps 

 

Kadencja organów jednostki pomocniczej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru 

nowych organów. Na początku roku 2019 odbyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich 

na nową kadencję. Na terenie gminy są 33 sołectwa, w których funkcje sołtysów i  członków 

rad sołeckich w obecnej kadencji pełnią: 

 Obręb Bachanowo 0001 (Sołtys – Bogdan Suchocki, Rada Sołecka: Jarosław Kupszta, 

Thomas Notter, Henryk Dyczewski), 

 Obręb Białorogi 0002 (Sołtys – Bogusław Burzyński, Rada Sołecka: Lucyna Jonio, 

Małgorzata Myszkiewicz, Marian Zalewski), 

 Obręb Błaskowizna 0003 (Sołtys – Karol Borowski, Rada Sołecka: Teresa Żaborowska, 

Leszek Borowski, Irena Sienkiewicz), 

 Obręb Czajewszczyzna 0004 (Sołtys – Stanisław Bogdan, Rada Sołecka: Daniel 

Bogdan, Jan Bogdan, Anna Bogdan), 

 Obręb Czerwone Bagno 0005 (Sołtys – Henryk Dąbrowski, Rada Sołecka: Henryka 

Szymańska, Halina Mackiewicz, Alicja Dąbrowska), 

 Obręb Gulbieniszki 0006 (Sołtys – Sylwester Sinkiewicz, Rada Sołecka: Emil 

Jasionowski, Krzysztof Sinkiewicz, Sławomir Niedźwiecki), 

 Obręb Hultajewo 0007 (Sołtys – Renata Bartoszewicz, Rada Sołecka: Zbigniew 

Kruszka, Krzysztof Stefanowski, Dorota Nowak), 

 Obręb Ignatówka 0008 (Sołtys – Irena Kalinko, Rada Sołecka: Iwona Stefanowska, 

Jacek Stefanowski, Robert Kalinko), 

 Obręb Jeleniewo 0009 (Sołtys – Waldemar Sokołowski, Rada Sołecka: Iwona 

Sokołowska, Barbara Maziewska, Mirosław Aneszko), 

 Obręb Kazimierówka 0010 (Sołtys Lucyna Waszkiewicz, Rada Sołecka: Sławomir 

Żyliński, Zenon Wysocki, Antoni Urbanowicz), 

 Obręb Krzemianka 0011 (Sołtys – Stanisław Aneszko, Rada Sołecka: Ludwik 

Matusiewicz, Piotr Kownacki, Teresa Borkowska), 
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 Obręb Leszczewo 0012 (Sołtys – Hanna Bronikowska, Rada Sołecka: Beata Jonio, 

Emilia Chodnicka, Małgorzata Czarniecka), 

 Obręb Łopuchowo 0013 (Sołtys – Janina Korotko, Rada Sołecka: Ryszard Korotko, 

Franciszek Serejko, Olga Korotko), 

 Obręb Malesowizna 0014 (Sołtys – Józef Żyliński, Rada Sołecka: Damian Bukpaś, 

Michał Kapuściński, Tomasz Sobolewski), 

 Obręb Okrągłe 0015 (Sołtys – Jan Kruszko, Rada Sołecka: Kamil Siejwa, Łukasz 

Golub, Stanisław Olszewski), 

 Obręb Podwysokie Jeleniewskie 0016 (Sołtys – Stanisław Siłkowski, Rada Sołecka: 

Fabian Sawicki, Jan Bułajewski, Beata Sawicka), 

 Obręb Prudziszki 0017 (Sołtys – Urszula Chmielewska, Rada Sołecka: Iwona 

Myszkowska, Beata Kondracka, Piotr Ferenc), 

 Obręb Rutka 0018 (Sołtys – Łukasz Nowicki, Rada Sołecka: Dariusz Nowicki, Antoni 

Mościński, Adam Kułakowski), 

 Obręb Rychtyn 0019 (Sołtys – Krystyna Baluta, Rada Sołecka: Andrzej Baluta, 

Krystyna Luty, Bogusława Ołubowicz), 

 Obręb Sidorówka 0020 (Sołtys – Ireneusz Puza, Rada Sołecka: Paweł Gałażyn, Szymon 

Olszewski, Julita Okomska), 

 Obręb Sidory 0021 (Sołtys – Alicja Dorochowicz, Rada Sołecka: Daniel Matusiewicz, 

Edward Sienkiewicz, Katarzyna Sienkiewicz), 

 Obręb Sidory Zapolne 0022 (Sołtys – Mariusz Olszewski, Rada Sołecka: Elżbieta 

Olszewska, Czesław Brzozowski, Mirosław Kownacki), 

 Obręb Suchodoły 0023 (Sołtys – Józef Burzycki, Rada Sołecka: Grzegorz Burzycki, 

Zbigniew Mysiewicz, Ryszard Andruszkiewicz), 

 Obręb Sumowo 0024 (Sołtys – Joanna Bogdan, Rada Sołecka: Tadeusz Kalinowski, 

Urszula Skindzielewska, Mirosław Bogdan), 

 Obręb Szeszupka 0025 (Sołtys – Zbigniew Grzędziński, Rada Sołecka: Jarosław 

Marcinkiewicz, Tomasz Marcinkiewicz, Dorota Grzędzińska), 

 Obręb Szurpiły 0026 (Sołtys – Zdzisław Domański, Rada Sołecka: Wojciech 

Mackiewicz, Stanisław Kowalewski, Józef Dycz), 

 Obręb Ścibowo 0027 (Sołtys – Eugeniusz Walenda, Rada Sołecka: Grażyna Bednarska, 

Paweł Walenda, Teresa Adamska), 

 Obręb Udryn 0028 (Sołtys – Jacek Gałażyn, Rada Sołecka: Henryk Dębowski, Dariusz 

Sobotko, Mariusz Birt), 

 Obręb Udziejek 0028 (Sołtys – Zdzisław Dzienisiewicz, Rada Sołecka: Iwona 

Dzienisiewicz, Kamil Kowalewski, Marian Miler), 

 Obręb Wodziłki 0030 (Sołtys – Jerzy Nowikow, Rada Sołecka: Helena Nowikow, 

Awierki Alfimow, Piotr Morozow), 

 Obręb Wołownia 0031 (Sołtys – Marek Waszkiewicz, Rada Sołecka: Alicja 

Rogorzyńska, Wacław Lutkiewicz, Andrzej Giedrojć), 

 Obręb Zarzecze Jeleniewskie 0032 (Sołtys – Karol Pojawa, Rada Sołecka: Marek 

Urbanowicz, Krzysztof Boguszewski, Anna Kowalewska), 
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 Obręb Żywa Woda 0033 (Sołtys – Wiesław Pietrołaj, Rada Sołecka: Mirosław 

Kuprewicz, Mariusz Dąbrowski, Grzegorz Łowczyński). 

W 2019 roku w sołectwach odbywały się wiejskie zebrania sołeckie. Dotyczyły one 

m.in. podjęcia uchwały sołectwa w związku z zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Gminy 

Jeleniewo w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo oraz planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego 

na rok 2020.  

W 2019 roku na Fundusz Sołecki z budżetu Gminy Jeleniewo zaplanowano środki w 

kwocie 448 718,85 zł, zaś wydatkowano 96,07% planu, czyli 434 017,99zł. Wydatki 

kształtowały się następująco:  
Tabela 1.4. 1. Wydatki na Fundusz Sołecki w 2019 roku 

Sołectwo 
Wykonanie za  2019 rok 

[zł] 

Bachanowo 8 733,00 

Białorogi 12 484,38 

Błaskowizna 14 025,63 

Czajewszczyzna 9 788,50 

Czerwone Bagno 9 821,72 

Gulbieniszki 13 240,95 

Hultajewo 12 096,75 

Ignatówka 9 816,20 

Jeleniewo 38 213,41 

Kazimierówka 12 369,13 

Krzemianka 12 318,50 

Leszczewo 14 371,17 

Łopuchowo 11 400,05 

Malesowizna 13 246,66 

Okrągłe 12 563,22 

Podwysokie 

Jeleniewskie 
12 281,60 

Prudziszki 20 177,97 

Rutka 10 424,25 

Rychtyn 10 769,22 

Sidory 12 564,45 

Sidory Zapolne 9 417,44 

Sidorówka 12 245,68 

Suchodoły 11 472,80 
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Sumowo 11 346,75 

Szeszupka 9 686,25 

Szurpiły 16 492,37 

Ścibowo 11 535,23 

Udryn 12 534,60 

Udziejek 14 085,96 

Wodziłki 11 309,93 

Wołownia 18 532,95 

Zarzecze Jeleniewskie 10 645,22 

Żywa Woda 14 107,05 

 

 

 
Rysunek 1.4. 1. Wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2019 

 

Mimo coraz mniejszego zwrotu środków w ramach funduszu sołeckiego, gmina 

sukcesywnie go realizuje. Pozwala on na polepszenie stanu dróg gminnych i wewnętrznych w 

sołectwach, dzięki niemu jest możliwość poprawienia życia mieszkańców. 

42%
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4%
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Wykonanie funduszu sołeckiego 

remonty dróg gminnych
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a  
Rysunek 1.4. 2. Prace nad przywróceniem stanu pierwotnego drogi wewnętrznej, inwestycja finansowana 

z  funduszu sołeckiego sołectwa Błaskowizna 

Warto dodać, że zarówno sołtysi jak i członkowie rad sołeckich niezwykle aktywnie 

włączają się w życie gminy. Bardzo chętnie uczestniczą w sesjach Rady Gminy Jeleniewo, 

wykorzystując każdą możliwość na zabranie głosu w imieniu swojego sołectwa. Sołtysi pełnią 

funkcję informacyjną, gdyż to zazwyczaj od nich mieszkańcy dowiadują się o  najważniejszych 

wydarzeniach w życiu gminy. 

 

1.5. Ludność i dynamika zmian 
 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkanek i  mieszkańców 

stałych gminy Jeleniewo zmniejszyła się o 13 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosiła 3 163 osoby wg. danych z USC w Jeleniewie, w tym 1552 kobiety i  1611 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 326 osoby, 

a  liczba mieszkańców – 355,  

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 867 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1040,  

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) wynosiła 359, a liczba 

mieszkańców (powyżej 65 lat): 218.  

W 2019 r. w gminie Jeleniewo były 33 urodzenia i 24 zgony. Zgodnie z tym, przyrost 

naturalny Gminy Jeleniewo można uznać za dodatni, wynoszący 9. Zawarto także 

31  małżeństw (małżeństwa obywateli zameldowanych na pobyt stały).  

 

1.6. Gospodarstwa rolne 
 

Powierzchnia Gminy Jeleniewo wynosi 1 313 hektarów. Ze względu na strukturę 

użytkowania gruntów, przyszłość gminy nieodmiennie wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z kolei 

z drugiej strony coraz większe znaczenie zyskuje rozwój funkcji usługowych i  rekreacyjnych 

(turystycznych). 
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Rysunek 1.6. 2. Struktura gruntów w Gminie Jeleniewo 

 

Gmina Jeleniewo jest obszarem głównie rolniczym. Grunty rolne zajmują 77,16% jej 

powierzchni, w tym grunty rolne zabudowane stanowią 1,49%. Grunty leśne oraz zadrzewione 

i zakrzewione zajmują zaledwie 10,91% powierzchni gminy. Grunty pod wodami zajmują 

4,01% powierzchni gminy, w tym 3,74% to jeziora. Największy udział ma powierzchnia jeziora 

Szelment Wielki (2,73%). Pozostałe jeziora są niewielkie. 

 
Rysunek 1.6. 2. Gospodarstwa rolne w gminie Jeleniewo 

Źródło:  https://www.google.pl/maps/place/Jeleniewo;  Autor: Remigiusz Karpiński 

 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na terenie analizowanego 

obszaru funkcjonowało 712 gospodarstw rolnych, z czego niemal wszystkie to gospodarstwa 

Grunty w Gminie Jeleniewo

grunty rolne

grunty rolne zabudwane

gruty leśne, zadrzewione i
zakrzewione

grunty pod wodami
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indywidualne (711), prowadzące działalność rolną (698 gospodarstw - 98%). W  większości, 

bo 37,78% stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha i jest ich 293. Średnia wielkość 

gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Jeleniewo wynosi jednak 15,2 ha. W strukturze 

użytkowania gruntów dominują użytki rolne (55,85%) i pastwiska trwałe (15,5%). W uprawach 

przeważają zboża (w tym zwłaszcza zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi takie jak: 

żyto, pszenica, owies) oraz ziemniaki. 

 
Tabela 1.6. 1. Informacje o gruntach Gminy Jeleniewo za 2019 rok 

Grunty Gminy Jeleniewo w liczbach 

Liczba pozycji wymiarowych powyżej 1 hektara 962 

Liczba pozycji wymiarowych poniżej 1 hektara 642 

Liczba pozycji wymiarowych powyżej 1 hektara 

użytków rolnych osób prawnych 
7 

Powierzchnia użytków rolnych w pozycjach 

wymiarowych powyżej 1 hektara  użytków 

rolnych osób fizycznych 

10009,4267 ha 

Powierzchnia użytków rolnych w pozycjach 

wymiarowych powyżej 1 hektara  użytków 

rolnych osób prawnych 

84,2478 ha 

Powierzchnia lasów - osoby fizyczne 1 026,8582 ha 

Powierzchnia lasów - osoby prawne 410,3142 ha 

Powierzchnia nieużytków 455,8986 ha 

 

Ze względu na fakt, że grunty użytkowane rolniczo stanowią powyżej połowy ogólnej 

powierzchni gminy, a większość mieszkańców znajduje zatrudnienie w rolnictwie, ten dział 

wraz z innymi elementami gospodarki żywnościowej odgrywa największą rolę pod względem 

ekonomicznym w Gminie Jeleniewo. Na takie wykorzystanie użytków rolnych wpływa przede 

wszystkim klimat oraz wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

1.7. Działalność gospodarcza 
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Jeleniewo obejmowała 219 

pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 96 podmiotów, status „wykreślony” posiadały 102 

podmioty, status „zawieszony” posiadało 21 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia 

działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 2 pozycje. Podmioty gospodarcze 

funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. Do 

wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, działalność 

agroturystyczną, przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy pojazdów samochodowych. 

Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. 
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1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 
 

Na terenie Gminy Jeleniewo aktywnie działają dwie organizacje pozarządowe: 

1) Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym 

i  Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży, które prowadzi Szkołę Podstawową 

w  Prudziszkach 

W ramach Szkoły Podstawowej w Prudziszkach działają: 

- szkoła podstawowa z 11 uczniami w klasach I i II, 

- oddział przedszkolny z 28 podopiecznymi 

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowi 5 nauczycieli, w tym 2 dyplomowanych, 2 mianowanych 

i 1 kontraktowy. Natomiast w punkcie przedszkolnym zatrudnionych jest 3 nauczycieli, w  tym 

2 mianowanych i 1 kontraktowy. 

2) Fundacja PRO-SUDOVIA w Suwałkach, która  prowadzi niepubliczne przedszkole 

„Przyjaciele Tuptusia”, gdzie uczęszcza 26 przedszkolaków (dzieci w wieku 3-6 lat) 

oraz żłobek „Bajkowa Akademia Smyka” gdzie uczęszcza 12 dzieci.  
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2 .  B U D Ż E T  I  F I N A N S E  G M I N Y  

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Jeleniewo w 2019 roku 
 Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu  28 grudnia 2018  roku Uchwałą 

Rady Gminy Jeleniewo Nr III.21.2018 na kwotę: 

- plan dochodów budżetu gminy na kwotę  14 627 609,20  zł, 

- plan wydatków budżetu gminy na kwotę   16 107 597,66  zł. 

Deficyt budżetu gminy - wysokość 1 479 988,46 zł,  który to został pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 479 988,46 zł. 

W 2019 roku zostało podjętych 7 Uchwał Rady Gminy i wydano 15 Zarządzeń Wójta 

zmieniających plan dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy 

Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

            - plan  dochodów  wyniósł                     16 927 833,54 zł 

w tym:  dochody bieżące w kwocie                   14 564 180,66 zł 

             dochody majątkowe w kwocie               2 363 652,88 zł 

 

            - plan wydatków  wyniósł                      18 407 822,00 zł 

w tym:   wydatki bieżące w kwocie                   14 437 467,84 zł 

    wydatki majątkowe w kwocie               3 970 354,16 zł 

W trakcie roku budżetowego plan  dochodów i wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 

2 300 224,34 zł. 

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wyniósł 16 927 833,54 zł, wykonanie 

na  dzień 31 grudzień 2019 roku wyniosło 16 974 150,33 zł , co stanowi 100,28 % planu, w 

tym: 
 

Tabela 2.1. 1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2019 r. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

dochodów 

Plan wyjściowy wg 

pierwotnej uchwały 

z dnia 28 grudnia 

2018 roku 

Plan po 

zmianach na 

2019 rok 

Wykonanie 

na 31.12.2019 r. 

% 

wykonania 

1. Dochody bieżące 12 579 395,46 14 564 180,66 13 886 899,00 95,35 

2. Dochody majątkowe 2 048 213,74 2 363 652,88 2 087 251,33 130,62 

 Ogółem dochody 14 627 609,20   16 927 833,54   16 974 150,33 100,28 

 

Dochody majątkowe, są to dotacje otrzymane z przeznaczeniem na zadania 

inwestycyjne oraz dochody własne, które wynikają z paragrafów dochodowych. 

W 2019 roku  dochody majątkowe wynosiły 2 087 251,33 zł z przeznaczeniem na: 

 1 232 837,36 zł na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w gminie 

Jeleniewo”, 

 349 502,15 zł - zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-

rekreacyjną w Jeleniewie, 

 593 059,20 zł – budowa boiska gminnego, bieżni prostej o dł. 80m i skoczni do skoku 

w  dal, 

 760 428,54 zł – przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna, 
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 96 161,00 zł  – ze sprzedaży mienia gminnego, 

 41 743,14 zł – dotacja w ramach funduszu sołeckiego - zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych w roku 2019, 

 13 519,94 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 

Wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozliczone i otrzymaliśmy refundację poniesionych 

kosztów. 

Dochody bieżące, są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki 

samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosił 14 564 180,66 

zł, zostało wykonane 13 886 899,00 zł tj. 95,35%. 

 

 
Rysunek 2.1. 2. Struktura dochodów ogółem w 2019 roku  

Podsumowując  wykonane dochody - subwencje, dotacje i dochody majątkowe  

stanowią 71% wykonanych dochodów ogółem, zaś dochody typowo własne,  (podatki i  opłaty) 

stanowią 29%.  Analizując budżety z lat poprzednich wynika, iż zadania zlecone, własne i 

subwencje stanowiły większy procent od lat poprzednich, a wiąże się to z  wprowadzeniem 

programu 500+  i programu wpierania rodziny (300+). 

 
Rysunek 2.1.2. Wykonanie planu dochodów za 2019 r. – podział na rodzaj źródło dochodów 
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Plan wydatków na rok 2019 po zmianach wynosi 18 407 822,00 zł , wykonanie na  dzień 

31 grudzień 2019 roku wynosi 17 643 561,55zł , co stanowi 95,85 % planu, w tym : 
 

Tabela 2.1. 2. Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za rok 2019 r. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

dochodów 

Plan wyjściowy 

według pierwotnej 

uchwały z dnia 28 

grudnia 2018 roku 

Plan po 

zmianach na 

2019 rok 

Wykonanie 

na 31.12.2019 r. 

% 

Wykonania 

1. Wydatki  bieżące 12 492 181,41 14 437 467,84 13 706 810,02 93,82 

2. Wydatki  majątkowe 3 615 416,25 3 970 354,16 3 936 751,53 99,16 

 Ogółem wydatki  16 107 597,66 18 407 822,00 17 643 561,55 95,85 

 

Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania 

niewymagalne na kwotę  433 380,30 zł. 

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 wynosił 3 970 354,16 zł, wykonanie w roku 

2019 wyniosło 3 936 751,53 zł tj. 99,16%. Na zadania majątkowe zostały wydatkowane środki 

własne i środki UE. W roku 2019 gmina otrzymała środki finansowe pochodzące z  budżetu 

UE jako refundację poniesionych wydatków w wysokości 1 582 339,51 zł., dotację z budżetu 

państwa w wysokości 593 059,20 zł, zaś środki, które należało dołożyć to                1 761 352,82 

zł. 

 
Rysunek 2.1. 3. Struktura wydatków ogółem w 2019 roku 

W budżecie Gminy Jeleniewo w roku 2019 były zaplanowane do przekazania dotacje m.in. dla: 

1. ZGKiM w Jeleniewie dotacja przedmiotowa na dopłatę do ścieków została 

przekazana w 99,42% tj. w wysokości 127 656,53 zł do planu 128 403,00 zł, 

2. Biblioteki Publicznej w Jeleniewie została przekazana dotacja w podstawie 

złożonych zapotrzebowań. Plan był założony w wysokości 250 900,00 zł, zostało 

przekazane 250 894,41 zł. 

3. Edukatora została przekazana dotacja w wysokości 278 731,74 zł ,  

4. OSP Jeleniewo w wysokości 57 698,30 zł, 

5. Kwalifikacji wojskowej w wysokości 1 000,00 zł, 

6. Komendy Wojewódzkiej została przekazana w wysokości 1 000,00 zł, 

7. Stowarzyszenia PRO SUDOVIA na utrzymanie przedszkola przekazano 

134 508,01 zł i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

23%

77%

Wydatki

wydatki majątkowe

wydatki bieżące
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nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano 

17 667,36 zł. 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone i wynika z nich, że zostały wykorzystane zgodnie 

z  przeznaczeniem.  

2.2. Kredyty i pożyczki 
Kwota długu na koniec 2019 r.  wyniosła 2 125 295,77 zł, a składały się na nią: 

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2015: 

1. Umowa Nr 15/3180 z dnia 14 grudnia 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację 

dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 556 452,00 zł do spłaty 

na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku, pozostało do spłaty 333 871,20 zł, 

2. Umowa Nr 15/3179 z dnia 14 grudnia 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację 

dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 385 000,00 zł do spłaty 

na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku pozostało do spłaty 231 000,00 zł, 

3. Umowa Nr 37/2015 z dnia 02 grudnia 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

na kwotę 389 739,75 zł z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B 

Suchodoły – Leszczewo na 5 letni okres spłaty, oprocentowany 3% w skali roku, pozostało do 

spłaty 61 537,86 zł: 

- pożyczka zaciągnięta w roku 2017 : 

1. Umowa pożyczki nr 31/2017 z dnia 11 grudnia 2017 na kwotę 755 666,00 zł 

z  przeznaczeniem na „Kompleksową modernizację wraz z wymianą wyposażenia na 

energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” na okres spłaty 3 lata tj. do 30 września 2020r. 

Pozostało do spłaty 206 090,73 zł, 

- pożyczka zaciągnięta w 2018 roku: 

1. Umowa kredytu z dnia 28 września 2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach 

z  przeznaczeniem na realizowane zadania inwestycyjne na okres spłaty 4 lat 

z  oprocentowaniem 4,26% w stosunku rocznym 440 000,00 zł, pozostało do spłaty 330 000,00 

zł. 

2. Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14 sierpnia 2018 r. na zadanie 

inwestycyjne gospodarka wodno-ściekowa na okres 2 lat z oprocentowaniem 3% w stosunku 

rocznym - 487 553,41 zł, pozostało do spłaty 243 553,41 zł. 

- pożyczka zaciągnięta w 2019 roku: 

1. Umowa Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14 sierpnia 2018 r. na zadanie inwestycyjne 

gospodarka wodno-ściekowa na okres 2 lat z oprocentowaniem 3% w stosunku rocznym – 

719 242,57 zł (spłata od roku 2021). 
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3 .  I N W E S T Y C J E   
 

Władze samorządowe Gminy Jeleniewo prowadzą aktywną politykę inwestycyjną. 

Realizacja zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa, gdyby nie możliwość wsparcia ze 

środków pozabudżetowych. Jeleniewo skutecznie wnioskuje i wykorzystuje środki ze źródeł 

zarówno krajowych, jak i unijnych. Pozwala to na realizację przedsięwzięć niezwykle 

złożonych i kosztownych, których wykonanie poprawia jakość życia mieszkańców 

i  atrakcyjność gminy.  

 
Tabela 3.1. Wykaz wydatków na zadania majątkowe zrealizowane w roku 2019     

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan po 

zmianach  na 

rok 2019 

wykonanie w 

roku 2019 

% 

wykonania 

Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo  

na łączną kwotę  3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 

63,63% brutto. 

Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi 

Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019 

1 987 647,16 1 987 626,18 100,00 

Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna” i roboty 

przygotowawcze 

77 765,00 77 461,24 99,61 

Wykonanie dokumentacji na drogę w Jeleniewie ul. Słoneczna- 

Jeleniewo - Kazimierówka 
15 000,00 14 760,00 98,40 

Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie miejsca 

wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł 
15 000,00 14 145,00 94,30 

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP 

Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz sołecki w wysokości 

5 000,00) 

57 699,00 57 698,30 100,00 

Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – 

rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z 

dofinansowaniem 65%.(Umowa podpisana z Urzędem 

Marszałkowskim) 

349 502,15 

125 802,54 

349 502,15 

122 548,72 

100,00 

97,42 

Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej o długości 80 m i 

skoczni do skoku w dal przy ulicy sportowej w Jeleniewie, z 

dofinansowaniem 48,7%.(Umowa podpisana z Ministerstwem 

Sportu) 

1 266 938,31 1 245 201,10 98,29 

Wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika 

elektronicznego i dostępu szkoły do szybkiego Internetu 
35 000,00 30 632,63 87,53 

Wykonanie bramy do ogrodzenia szkoły 25 000,00 22 296,21 89,19 

Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na 

budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo 
7 500,00 7 500,00 100,00 

Wykonanie studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na 

budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo 
7 500,00 7 380,00 98,40 

OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 3 970 354,16 3 936 751,53 

 

99,16 
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Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w 2019 roku były: 

1) Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę  

3 114 767,15 zł z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto  (fot. Marek 

Waszkiewicz) 

 
 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo, 

długość sieci wodociągowej - 1684 m, długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

- 1596 m wraz z zasuwami, hydrantami przeciwpożarowymi, komorą zasuw. 

 Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Podwysokie 

Jeleniewskie”, długość sieci wodociągowej - 1893 m wraz z zasuwami liniowymi, 

hydrantami przeciwpożarowymi. 

 „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina 

Jeleniewo”. Wydajność dobowa stacji uzdatniania wody wynosi 800 m3/dobę 

 

 
Zdjęcie Stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach przed przebudową  oraz stan aktualny 
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W zakresie budowy Stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach wykonano: 

- remont ujęcia wody - dwóch studni głębinowych ; 

- budowę kompletnej głębinowej studni wody o wymaganej wydajności 50 m3/h; 

- rozbiórkę istniejącego budynku technologicznego; 

- budowę parterowego budynku technologicznego o powierzchni zabudowy 148 m2, w którym 

znajduje się hala technologiczna, pomieszczenie biurowo-szatniowe, w.c., umywalnia, 

chlorownia, hala agregatu; 

- budowę ogrodzenia terenu; 

- budowę ciągów komunikacyjnych; 

- budowę dwóch stalowych nadziemnych zbiorników wody czystej o pojemności 100 m3 każdy; 

 
- budowę odstojnika popłuczyn; 

- budowę układu technologii uzdatniania wody o wydajności 40 m3/h; 

- przebudowę rurociągów doprowadzających wodę surową do stacji wodociągowej; 

- przebudowę rurociągu zasilającego istniejącą gminną sieć wodociągową; 

- budowę odcinków kolektorów ssących i tłocznych wody uzdatnionej ze zbiornika 

retencyjnego; 

-  budowę zbiornika bezodpływowego (szamba); 

- budowę kanalizacji odprowadzającej ścieki z wanny chloratora do szczelnego zbiornika wraz 

z budową neutralizatora; 

- budowę kolektora wód popłucznych, spustowych i przelewowych ze zbiornika retencyjnego; 

- przebudowę linii kablowych sterowniczych i zasilających; 

- montaż rezerwowego zasilania elektrycznego 
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Dnia 21.09.2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach 

(fot.  Teresa Borkowska). 

 

      
 

 
 

2) „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej o długości 80 m i skoczni do skoku w 

dal przy ul. Sportowej w Jeleniewie” (fot. Marek Waszkiewicz) 

       
Miejsce pod boisko sportowe oraz boisko sportowe (stan aktualny)  

 

Zadanie: Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie - zostało 

dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (FRKF) w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
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infrastruktury sportowej”. Całkowita wartość inwestycji: 1 233 191,15 zł. Dofinansowanie 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(FRKF) w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej” wynosi 616 595,50 zł. 

 Boisko gminne do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 

zewnętrznych 64 m x 34 m ze strefami bezpieczeństwa szer. 2,0 m po obwiedni pola 

gry. Wyposażenie boiska: 2 bramki aluminiowe do piłki nożnej, linie pola gry wklejane, 

 

 Bieżnia czterotorowa o nawierzchni z poliuretanu dla dystansu 60 m (wymiary 80x5m). 

Wyposażenie bieżni: 4 bloki startowe, linie w bieżni wklejane, 

 
  

 Skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu (wymiary 53 x 1,32 m). 

Wyposażenie skoczni: deska odbicia, skrzynia z piaskiem, 
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 Dwie przebieralnie w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 14,31 m2 każda 

i wymiarach zewnętrznych 5,70 m x 3,90 m, jako wyposażenie boiska 

 

 

 Montaż ogrodzenia panelowego boiska, piłkochwytów boiska oraz montaż ogrodzenia 

terenu lekkoatletycznego. 
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 Wykonanie odwodnienia boiska i części lekkoatletycznej poprzez wykonanie drenażu 

z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (roboty sanitarne),  

 Oświetlenie boiska naświetlaczami na masztach oświetleniowych – 6 sztuk wraz z 

niezbędnymi przyłączami elektrycznymi, 

 

 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego obiektu sportowego, 

 Zagospodarowanie terenu – komunikacja i mała architektura (ławki). 

 
 

Dnia 21.09.2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska gminnego w Jeleniewie 

(fot.  Teresa Borkowska). 
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3) „Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w 

Jeleniewie” (fot.  Marek Waszkiewicz). 

 
 

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Jeleniewo poprzez 

zmianę funkcji oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych pod działalność 

kulturalnorekreacyjną.  

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2019  

31 | S t r o n a  

               

 

    
Miejsce, na którym ma powstać parking, oraz stan aktualny  

 

Projekt jest zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Suwalsko-

Sejneńską Lokalną Grupę Działania. Przedmiotem projektu było uporządkowanie i 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeleniewo w celu przywrócenia i 

nadania mu funkcji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. W ramach projektu wykonano: 

 Siłownia na wolnym powietrzu, 

 
 

 Wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) 

oraz wiaty drewnianej obudowy śmietnika i TOI TOI wraz z wyposażeniem, 
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 Roboty elektryczne – budowa oświetlenia zewnętrznego polegająca na budowie 

zasilania oświetlenia terenu gminnego, linii kablowej oświetlenia terenu gminnego pod 

działalność kulturalno-rekreacyjną (montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami) i 

przy parkingu (montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami), budowa linii kablowej 

nN-0,4 kV wraz ze złączami ZK, 

 

 
 

 Teren utwardzony pod scenę, plac manewrowy z miejscami postojowymi, w tym P1 dla 

osoby niepełnosprawnej, plac manewrowy z miejscami postojowymi przy siłowni w 

tym P1 dla osoby niepełnosprawnej, droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi 

powiatowej do miejsc postojowych przy siłowni oraz humusowanie nawierzchni 

(zasianie trawą nawierzchni). 
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 Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa i drenaż terenu – roboty ziemne, roboty 

montażowe. 

Wskaźnikami osiągnięć projektu są przewidywane i osiągnięte wskaźniki:  

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 

1 szt;  

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,67 ha;  

- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana – 6700 m2 ;  

- Powierzchnia terenu udostępnionego dla ludności – 0,67 ha. 

Projekt zrealizowano w ramach podpisanej umowy pomiędzy Województwem 

Podlaskim a Stowarzyszeniem „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Całkowita 

wartość projektu wynosi 472 050,87 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 

wysokości 79% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. kwota 349 502,00 zł. 

 

4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie (fot. Teresa 

Borkowska) 

 
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 315 397,00 zł.  
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Środki finansowe na jego zakup pochodziły z:  

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

157 698,30 zł.,  

 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100 000,00 zł., 

 Urzędu Gminy Jeleniewo w kwocie 57 698,30 zł.. 

 

 
 

 

5) Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 032 792,87 zł. z 

Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 (fot.  Joanna Borowska). 

 
Dofinansowanie dotyczy projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 101780B - droga we 

wsi Malesowizna". W 2019 roku wykonana została dokumentacja na to zadanie i zaczęto roboty 

przygotowawcze. 
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a  
Stan prac – droga gminna we wsi Malesowizna – początek stycznia 2020r. 

6) Wykonanie bramy do ogrodzenia szkoły 

Wykonano ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jeleniewie tj. wykonano bramę  do ogrodzenia. Koszt inwestycji wyniósł 22 296,21 zł. 
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4 .  Z A D A N I A  R E M O N T O W E  

Z R E A L I Z O W A N E  W  S O Ł E C T W A C H  
 

Na remonty sfinansowane ze  środków funduszu sołeckiego w 2019 roku zostało 

wydatkowane 434 017,99 zł. Wykonano 96,07% założonego planu, który opiewał na kwotę 

448 718,85 zł. 

 
Tabela 4.1. Wykonanie funduszu sołeckiego z podziałem na zadania w 2019 roku 

Przeznaczenie 
Plan po zmianach na 

dzień 31 grudnia 

2019r. 

Wykonanie 

w 2019r. 

% 

wykonania 

planu 

Bachanowo 12 211,12 8 733,00 71,52 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 10 048,37 9 980,25 66,75 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 752,75 1 752,75 100,00 

Białorogi 12 526,54 12 484,38 99,67 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 42,16 0,00 0,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 3 690,00 3 690,00 100,00 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 8 794,38 8 794,38 100,00 

Błaskowizna 14 103,62 14 025,63 99,45 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 369,00 369,00 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 12 734,62 12 734,62 100,00 

Wykonanie tabliczek kierunkowych do posesji 1 000,00 922,01 92,21 

Czajewszczyzna 9 822,97 9 788,50 99,55 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 3 211,72 3 167,25 98,62 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 6 611,25 6 611,25 100,00 

Czerwone Bagno 9 822,97 9 821,72 99,99 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 2 000,00 1 998,75 99,94 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 7 822,97 7 822,97 100,0 

Gulbieniszki 13 427,73 13 240,95 98,61 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 3 944,43 3 757,65 95,27 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 9 483,30 9 483,30 100,00 

Hultajewo 12 121,00 12 096,75 99,80 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 10 202,50 10 178,25 99,77 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 168,50 1 168,50 100,00 

Wykonanie tabliczek kierunkowych do posesji 750,00 750,00 100,00 

Ignatówka 10 138,39 9 816,20 96,83 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 8 385,64 8 063,45 96,16 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 752,75 1 752,75 100,00 

Jeleniewo 38 525,87 38 213,41 99,19 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 14 131,87 14 083,50 99,66 

Wykonanie dokumentacji na drogę ul. Słoneczna w Jeleniewie - 

Kazimierówka 
15 000,00 14 760,00 98,40 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 3 444,00 3 444,00 100,00 

Wytyczenie i podział drogi  ul. Słoneczna  

Jeleniewo - Kazimierówka 
5 200,00 5 200,00 100,00 

Wymiana lampy przy boisku ul. Słoneczna w Jeleniewie 750,00 725,91 96,79 

Kazimierówka 14 238,80 12 369,13 86,87 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 181,20 6 180,75 100,00 
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Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 2 730,60 2 730,60 100,00 

Uregulowanie prawne drogi 3 327,00 1 476,00 44,37 

Wykonanie tablic informacyjnych z numerem posesji 2 000,00 1 981,78 99,09 

Krzemianka 12 346,30 12 318,50 99,78 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 8 840,80 8 813,00 9*9,69 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 3 505,50 3 505,50 100,00 

Leszczewo 14 464,10 14 371,17 99,36 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 12 464,10 12 464,10 100,00 

Wykonanie tablicy informacyjnej i ławki 2 000,00 1 907,07 95,36 

Łopuchowo 11 400,05 11 400,05 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 2 490,75 2 490,75 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 8 909,30 8 909,30 100,00 

Malesowizna 13 247,49 13 246,66 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 655,64 655,64 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 10 325,85 10 325,85 100,00 

Wykonanie znaków informacyjnych 2 266,00 2 265,17 100,00 

Okrągłe 12 571,60 12 563,22 99,94 

Wykonanie dokumentacji na poszerzenie pasa drogowego od 

skrzyżowania drogi powiatowej do działki nr 72 
12 571,60 12 563,2 99,94 

Podwysokie Jeleniewskie 12 346,30 12 281,60 99,48 

Wykonanie podziału geodezyjnego drogi gminnej Podwysokie 

Jeleniewskie – Czerwone Bagno, nr drogi 150 i 96 
7 346,30 7 281,60 99,12 

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP 

Podwysokie Jeleniewskie 
5 000,00 5 000,00 100,00 

Prudziszki 21 177,97 20 177,97 95,28 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 20 177,97 20 177,97 100,00 

Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do Szkoły Podstawowej w 

Prudziszkach 
1 000,00 0,00 0,00 

Rutka 10 634,04 10 424,25 98,03 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 209,79 0,00 0,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 10 424,25 10 424,25 100,00 

Rychtyn 10 769,22 10 769,22 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 2 982,75 2 982,75 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 7 786,47 7 786,47 100,00 

Sidory 12 616,66 12 564,45 99,59 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 3 834,46 3 782,25 98,64 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 8 782,20 8 782,20 100,00 

Sidory Zapolne 9 417,44 9 417,44 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 9 417,44 9 417,44 100,00 

Sidorówka 13 157,37 12 245,68 93,07 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 10 204,62 10 204,62 100,00 

Ustawienie znaków ostrzegawczych – zwierzęta domowe 1 200,00 288,31 24,03 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 752,75 1 752,75 100,00 

Suchodoły 11 625,35 11 472,80 98,69 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 1 273,80 1 199,25 94,15 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 5 750,25 5 750,25 100,00 

Wykonanie okazania geodezyjnego drogi gminnej we wsi 

Suchodoły 
1 800,00 1 722,00 95,67 
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Montaż oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania dróg we 

wsi Suchodoły 
2 801,30 2 801,30 100,00 

Sumowo 11 354,99 11 346,75 99,93 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 2 591,24 2 583,00 99,69 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 8 763,75 8 763,75 100,00 

Szeszupka 9 822,97 9 686,25 98,61 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 8 070,22 7 933,50 98,31 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 752,75 1 752,75 100,00 

Szurpiły   100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 4 898,66 4 898,66 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 7 503,00 7 503,00 100,00 

Zakup sprzętu do zabawy dla dzieci przy parkingu w Szurpiłach 2 798,00 2 798,00 100,00 

Wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych 1 202,00 1 201,71 100,00 

Ścibowo 11 535,23 11 535,23 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 8 613,98 8 613,98 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 2 921,25 2 921,25 100,00 

Udryn 12 571,60 12 534,60 99,71 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 5 018,50 4 981,50 99,27 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 4 981,50 4 981,50 100,00 

Uzupełnienie dokumentacji drogi nr 50/2 i 52 2 571,60 2 571,60 100,00 

Udziejek 18 256,80 14 085,96 77,16 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 450,55 6 396,00 99,16 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 4 766,25 4 766,25 100,00 

Regulacja drogi 5 740,00 1 722,00 30,00 

Wykonanie tablic informacyjnych 1 300,00 1 201,71 92,44 

Wodziłki 11 309,93 11 309,93 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 11 309,93 11 309,93 100,00 

Wołownia 19 744,75 18 532,95 93,87 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 1 143,25 1 137,75 99,52 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 9 901,50 9 901,50 100,00 

Okazanie geodezyjne drogi 3 800,00 2 800,00 73,69 

Wykonanie tabliczek kierunkowych, gabloty 

informacyjnej,tablicy z opisem wsi Wołownia 
3 000,00 2 955,71 98,53 

Zakup ławki na przystanek autobusowy 900,00 738,00 82,00 

Remont przystanku 1 000,00 999,99 100,00 

Zarzecze Jeleniewskie 10 769,22 10 645,22 98,85 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 9 169,22 9 169,22 100,00 

Okazanie granic drogi 1 600,00 1 476,00 92,25 

Żywa Woda 14 238,80 14 107,05 99,08 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 1 538,80 1 537,50 99,92 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 9 840,00 9 840,00 100,00 

Wytyczenie pasa drogowego 1 360,00 1 230,00 90,45 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 1 500,00 1 499,55 100,00 

Razem 448 718,85 434 017,99 96,07 
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5 .  I N F R A S T R U K T U R A  E D U K A C Y J N A ,  

K U L T U R A L N A ,  T E C H N I C Z N A  

5.1. Oświata 
Infrastrukturę edukacyjną na terenie Gminy Jeleniewo tworzą: 

 Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Jeleniewie – jednostka 

organizacyjna Gminy Jeleniewo, 

 Szkoła Podstawowa w Prudziszkach - prowadzona przez Społeczno –Oświatowe 

Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w 

Łomży, 

 Przedszkole – prowadzone przez FUNDACJĘ PRO-SUDOVIA, 

 Żłobek – prowadzony przez FUNDACJĘ PRO-SUDOVIA. 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie  

Do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w okresie od stycznia 

do sierpnia 2019 roku uczęszczało 210 uczniów do dwunastu oddziałów, a w okresie od 

września do grudnia 2019 roku uczęszczało 222 uczniów do trzynastu oddziałów. 

Zatrudnionych było 32 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 

21,24 etatów nauczycielskich. W okresie od stycznia do sierpnia były zatrudnione dwie osoby 

sprzątające, a od września cztery osoby sprzątające, konserwator, sekretarz szkoły oraz dwie 

osoby obsługi finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeleniewie 

oraz Gimnazjum w Jeleniewie zostali sklasyfikowani, 10 uczniów z całej szkoły otrzymało 

oceny niedostateczne. 

 
Rysunek 5.1.1. Struktura ocen na koniec II semestru roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny “Inki” w Jeleniewie 
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W dniach 15-17.04.2019r. odbył się egzamin ósmoklasisty. Składał się z trzech części: 

język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. 
Tabela 5.1.1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  w odniesieniu do szkół (gmin) powiatu suwalskiego 

Gmina Język polski Matematyka Język obcy 

Bakałarzewo 62% 42% 44% 

Filipów 59% 43% 43% 

Jeleniewo 58% 40% 33% 

Przerośl 59% 41% 43% 

Raczki 54% 41% 43% 

Rutka – Tartak 57% 35% 56% 

Suwałki 68% 43% 61% 

Szypliszki 60% 46% 48% 

Wiżajny 66% 39% 46% 

   

W dniach 10-12.04.2019r. odbył się egzamin gimnazjalny. Składał się z trzech części: 

humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego. 
Tabela 5.1.2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  w odniesieniu do szkół (gmin) powiatu suwalskiego 

Gmina 
Historia i 

wiedza o społ. 

Język 

polski 

Przedmioty 

przyrodnicze 
Matematyka 

J. angielski 

p. podst. 

J. angielski 

p. rozsz. 

J. rosyjski 

p. podst. 

Bakałarzewo 50% 58% 45% 43% 55% 43% 50% 

Filipów 48% 56% 41% 38% 57% 43%  

Jeleniewo 64% 70% 55% 59% 70% 54% 88% 

Przerośl 61% 68% 54% 44% 71% 63%  

Raczki 54% 59% 43% 42% 54% 40%  

Rutka–Tartak 63% 62% 49% 42% 64% 51%  
Suwałki 57% 62% 44% 38% 63% 45%  

Szypliszki 59% 65% 47% 44% 66% 54% 53% 

Wiżajny 56% 65% 52% 48% 76% 58% 78% 

 

W 2019 roku zostały wydane 2 decyzje w sprawie nadania awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego dla dwóch nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. 

Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

 

2) W ramach Szkoły Podstawowej w Prudziszkach działają: 

 Szkoła Podstawowa z 11 uczniami w klasach I , II i III, funkcjonują 2 oddziały, 

 Dwa oddziały przedszkolne z 28 podopiecznymi w wieku od 3 do 6 lat, 

 Kadrę pedagogiczną Szkoły stanowi 8 nauczycieli, w tym 2,19 dyplomowanych, 2,32 

mianowanych i 0,30 kontraktowy. 

 

3) W ramach Przedszkola „Przyjaciele Tuptusia” w Jeleniewie  

 Funkcjonują dwa oddziały , gdzie uczęszcza 26 dzieci, są zatrudnione 2 osoby na 

kontrakcie. 

 

4) W ramach żłobka „Bajkowa Akademia Smyka” w Jeleniewie 

 Uczęszcza 12 dzieci i są zatrudnione 3 osoby na stanowisku opiekuna. 
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5.2. Ochrona zdrowia 
W Jeleniewie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CORDIS, który 

świadczy usługi zdrowotne w zakresie opieki lekarza rodzinnego oraz specjalistów w 

dziedzinie ginekologii, pediatrii, kardiologii i neurologii. W Jeleniewie funkcjonuje także 

gabinet stomatologiczny oraz apteka.   

Przy Urzędzie Gminy działa GKRPA. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta 

Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji 

określa Regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W  

skład komisji weszło 6 osób. W 2019 roku nie dokonano zmian osobowych w składzie Gminnej 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie,  

a jedynie Zarządzeniem Nr 91.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 04 grudnia 2019r.  

dokonano zmian w pełnieniu funkcji w składzie osobowym komisji. 

Gminna Komisja w 2019 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do 

uchwały nr III.22.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na rok 2019. 

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji jest realizacja programu nałożonego przez 

ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o 

przeciwdziałaniu narkomanii - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. Program ten finansowany jest 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 

są wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W 2019 roku wysokość  środków 

pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2019 wynosiła 34 910,35 złoty + kwota 

niewykorzystana w budżecie za 2018 rok – 21 945,65 zł co dało łącznie budżet na 2019 rok w 

wysokości –  56 856,00 zł. 

W 2019 roku Gminna Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele 

spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i  młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu zgodnie z  art. 4¹  ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w szczególności obejmuje: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
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 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby 

zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, 

próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja 

podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok, a w szczególności na dofinansowania 

programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci  młodzieży 

na łączna kwotę – 11.599,80zł : 

1) Impreza pod hasłem: ,,Spotkanie z poezją i prozą jako aktywna forma spędzania 

wolnego czasu w dniach 27 lutego do 5 marca 2019 r. wnioskodawca: Gminna 

Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 600,00zł,  uczestnicy –ok. 

230 osób., impreza otwarta. 

2) Impreza pod hasłem ,,Piknik Rodzinny, bawimy się zdrowo bezalkoholowo jako 

skuteczna forma zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami’’ w dniu  

16 czerwca 2019 r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota 

dofinansowania 4.500,00 zł, uczestnicy - liczba szacunkowa ok. 400 osób, impreza 

otwarta 

3) Spotkania skierowane do dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wakacje w bibliotece jako 

sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkania – warsztaty plastyczne jako aktywna forma 

spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie uzależnieniom” w czasie wakacji – 

wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 

2.000,00 zł, uczestnicy - liczba szacunkowa ok. 140 osób. 

4) Impreza pod hasłem: „Spotkania warsztatowe w bibliotece jako sposób na zdrowe 

bezalkoholowe spędzenie wolnego czasu – młodzież i seniorzy”  – warsztaty odbyły się 

w  okresie od 15 listopada do 30 listopada 2019 roku – wnioskodawca: Gminna 

Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 2.000,00 zł, uczestnicy - 

liczba szacunkowa ok. 420 osób. 

Komisja wydała 1 postanowienie dotyczące opiniowania wniosków o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja opiniując wnioski brała pod uwagę 

lokalizację przedmiotowego punktu sprzedaży, czy jest zgodna z uchwałą Nr VI.33.2019 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo oraz z uchwałą Nr XXXIV.196.2018 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo. 

 

 

 

W roku 2019 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało (stan na 31 grudnia 2019r.): 
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- 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży, 

- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (wygaszony z dniem 31.12.2019 r.), 

 

Komisja rozpatrzyła 8 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku 

leczenia odwykowego. Wnioskodawcami postępowań byli: rodzina (2 wnioski), GOPS 

Jeleniewo ( 1 wniosek) oraz Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jeleniewo ( 5 wniosków).  W 

wyniku podjętych działań komisja w trakcie rozmów z osobami (wobec, których wpłynęły 

wnioski) motywowała do podjęcia terapii u terapeuty uzależnień, leczenia odwykowego w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu w placówkach leczenia typu stacjonarnego i 

niestacjonarnego oraz poddanie się opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych 

specjalistów w tym zakresie. 

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Jeleniewo  

w 2019 roku działał Punkt Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień Pani Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy 

Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1 lub 2 razy w miesiącu tj. odbyło się 18 spotkań na łączną 

ilość 42 godziny. W  ramach Punktu Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 29 konsultacje: 

dla 12 osób z  problemem alkoholowym z rodzin dysfunkcyjnych, 8 osobom ujawniającym 

symptomy ofiarom przemocy w rodzinie, 9 osobom wykazujących symptomy sprawcy 

przemocy w rodzinie. 

Komisja w ramach swych prac w 2019 r. skierowała 4 osoby na badania specjalistyczne 

o  wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  Skierowane zostały również 3 

wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem 

przeprowadzenia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

W ramach finansowania szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i  narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkoleniach 

uczestniczyło - 1 osoba (przewodniczący gminnej komisji). 

W 2019 roku Gminna Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym 

wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra 

całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii w Jeleniewie w 2019 roku środki finansowe wydatkowała na n/w działania: 

 W ramach finansowania szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomani –– uczestniczył członek komisji: Anna Moniuszko na kwotę 

365,00 zł. 

 W ramach posiadanego budżetu dofinansowała imprezy i programy profilaktyczne dla 

dzieci i  młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 11 599,8 0 zł. 

 W ramach budżetu w 2019 roku  komisja wydatkowała fundusze na wynagrodzenie 

członkom komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie 

Konsultacyjnym w Jeleniewie – 13 860,00 zł.  
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 Inne wydatki – 2 137,44 zł to: 3 opinie specjalistyczne w przedmiocie uzależnienia – 1 

200 zł, opłaty postępowań sądowych wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w 

Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich celem przeprowadzenia postępowania w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 937,44 zł. 

Wydatki w 2019 roku - łącznie związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 27 962,24 zł. 

 

5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 
Dostępność infrastruktury sportowej na terenie gminy przedstawia się następująco: 

 Boisko wielofunkcyjne sportowe przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie:   

Zagospodarowanie terenu: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, o nawierzchni 

poliuretanowej; powierzchnia boiska – 485 m2; powierzchnia chodnika wokół boiska – 207  m2; 

ogrodzenie; monitoring.   

 Boisko sportowe w Jeleniewie przy ul. Sportowej   

Boisko gminne do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach zewnętrznych 

64 m x 34 m ze strefami bezpieczeństwa szer. 2,0 m po obwiedni pola gry. Wyposażenie boiska: 

2 bramki aluminiowe do piłki nożnej, linie pola gry wklejane. 

 Siłownia na wolnym powietrzu 

Znajduje się przy gminnym boisku sportowym przy ul. Sportowej w Jeleniewie. 

 Miejsce wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie   

Zagospodarowanie terenu: wiata rekreacyjna, wiata przebieralni z prysznicami, palenisko, 

wiata sanitarna, boisko piaszczyste do siatkówki plażowej, ławki, plaża piaszczysta, pomost 

pływający, oświetlenie ternu, parking o nawierzchni żwirowej , stojak na rowery, wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne, tablice informacyjne.   

 Plac komunikacyjno – wypoczynkowy w Szurpiłach   

Zagospodarowanie terenu: plac wielofunkcyjny o nawierzchni z kostki betonowej o 

powierzchni 1061m2, wiata rekreacyjna, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Na placu 

znajduje się Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR - na szlaku rowerowym Green Velo), na 

którym wiata dla około 6 osób, stół z ławami, stojak na rowery – 3 sztuki, tablica informacyjna 

z opisem szlaku rowerowego, kosz na śmieci     

 Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w miejscowości Prudziszki    

MOR na szlaku rowerowym Green Velo. Na utwardzonym placu znajduje się wiata dla około 

6 osób, stół z ławami, stojak na rowery – 3 sztuki, tablica informacyjna z opisem szlaku 

rowerowego, kosz na śmieci.   

 Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie 

Inwestycja została wykonana w 2018 roku w parku gminnym w Jeleniewie. W skład OSA 

wchodzą:  siłownia plenerowa składająca się z 6 urządzeń sprawnościowych na nawierzchni 

trawiastej, strefa relaksu składająca się z urządzeń do gier: stół do gry w ping ponga, stół do 

gry w warcaby/szachy oraz ławki i kosze na śmieci, plac zabaw o charakterze sprawnościowym 

składający się z 3 urządzeń: wieża linowa, trampolina wkopana w grunt, huśtawka z 

siedziskiem w postaci gniazda. Urządzenia zamontowano na nawierzchni bezpiecznej – piasku 

i ogrodzono.  

 Place zabaw jako element zagospodarowania terenu obok punktu przedszkolnego w 

Jeleniewie  



Raport o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2019  

45 | S t r o n a  

               

Plac zabaw o nawierzchni piaskowej. Wyposażenie placu zabaw składa się z urządzeń: 

huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, ścianka wspinaczkowa mała, oraz 

zestaw zabawowy  

 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach – wyposażenie placu składa się 

z urządzeń rekreacyjnych dla dzieci szkolnych. 

5.4. Kultura 
Infrastrukturę kultury w Gminie Jeleniewo tworzą 2 obiekty:   

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie:   

W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej znajdują się następujące placówki:   

 Gminna Biblioteka Publiczna pełniąca funkcje biblioteki i domu kultury, w tym sala 

widowiskowa o powierzchni 154m2, pomieszczenia zbioru książek i wypożyczalnia,   

 pomieszczenia wykorzystywane przez zespół śpiewaczy „Jaćwież” i „Kapela fest”,  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniewie wraz z pomieszczeniem garażowym,   

 oddział przedszkolny, 

 żłobek.    

Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki tworzą zieleń, wiata rekreacyjna, obelisk 

kamienny upamiętniający powstanie Jeleniewa w latach 1765-1772 i nazwisko założyciela 

Antoniego Tyzenhauza. Zagospodarowanie terenu obok biblioteki uzupełniono o MOR 

Jeleniewo.    

W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem 

niżej wymienionych spotkań:  .  

 Ferie zimowe 2019 – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 Luty – konkurs na „Najlepsze pączki”, 

 Marzec, kwiecień, wrzesień, listopad – lekcje biblioteczne, spotkania z lekturami z 

udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleniewie, 

 Maj 2019 – Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas 

pierwszych z terenu gminy, konkursy, spotkania literackie, 

 Czerwiec – „Święto Rodziny” – piknik, 

 Lipiec – sierpień 2019 – wakacje w Bibliotece, spotkania, wyjazdy, warsztaty dla 

dzieciaków z terenu Gminy, 

 17.08.2019 - Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie,  

 Październik – listopad – kurs komputerowy dla dorosłych, 

 Październik – styczeń – „Cyfrowy Senior” – kurs komputerowy dla seniorów, 

 04.11.2019 – Otwarcie świetlicy środowiskowej, 

 23.11.2019 – Zabawa Andrzejkowa, 

 Grudzień – Warsztaty Bożonarodzeniowe, spotkania choinkowe dla dzieci, 

 14.12.2019 -  Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach. 

W trakcie roku odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania seniorów, 

warsztaty i spotkania dla dzieci. Były organizowane konkursy o różnorodnej tematyce.  

 Instytucja kultury na dzień 31.12.2019 roku nie posiadała zobowiązań 

długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych. 
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Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie ogółem w 2018 r. wynosił 

13082 pozycji. W ciągu 2019 roku ubyło 380 pozycji. Stan księgozbioru na dzień  31.12.2019 

r.  wynosił 12925 pozycji, w tym: 

    - literatura piękna dla dorosłych - 6060 

    - literatura piękna dla dzieci - 3693 

    - inna                                    - 3172 

W 2019 r. do zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Jeleniewie przybyło 223 

vol. na kwotę 7200zł  

 z zakupu ze środków samorządowych – 166 vol. na kwotę 5000zł,  

 z zakupu ze środków samorządowych Ministerstwa Kultury – 57 vol. na kwotę 

2 200  zł, 

 darowizny – 0 vol. 

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece w Jeleniewie było 428 zarejestrowanych 

użytkowników. W ciągu 2019 roku zarejestrowano 292 wypożyczających książki 

(czytelników), w tym: 

      - do 5 lat - 11 

       - 6 - 12 lat - 49 

        - 13 - 15 lat - 28 

        - 16 - 19 lat - 54 

       - 20 - 24 lat - 31 

       - 25 - 44 lat - 51 

      - 45 - 60 lat - 62 

      -powyżej 60 lat- 6 

      - uczący się - 151 

      - pracujący  - 113 

      - pozostali - 28 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w ramach struktury czytelniczej osoby 

zaliczane do specjalnych grup czytelniczych stanowią małą ilość. Osobom starszym i 

niepełnosprawnym wymiany książek dokonują domownicy lub książki dostarczane są przez 

młodzież. 

 

2) Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach   

Izba znajduje się w Szurpiłach, w parterowym budynku z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych w otoczeniu którego znajduje się parking, ławki, tablica informacyjna. Izba 

powstała w ramach Projektu „Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba 

Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. Ekspozycję Izby współtworzą:   

 makieta w szklanej podłodze przedstawiająca fragment Góry Zamkowej z otaczającymi 

ją jeziorami (ze sceną ataku Rusinów na Jaćwingów),   

 repliki zabytków znalezionych w Szurpiłach i okolicach Góry Zamkowej,    
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 tablice szklane podświetlane z historią badań archeologicznych w Szurpiłach oraz 

historią Jaćwieży   

 mapa szklana podświetlana z podziałem plemiennym Prus w XIII w., animacja 

przedstawiająca wygląd Góry Zamkowej w czasach jaćwieskich,    

 film artystyczny o legendzie Góry Zamkowej.   

Uzupełnieniem oferty Izby Regionalnej jest trasa turystyczna „Tropem Szjurpy” na  Górę 

Zamkową na którą składają się drewniane tablice informacyjne. 

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej w 2019 roku wyniosły 

5 576,00  zł,  

5.5. Infrastruktura techniczna 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie eksploatuje cztery ujęcia 

wody na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły i Białorogi. W 2019 r. ze 

wszystkich ujęć wody pobrano 243550 m3 wody, z czego do celów technologicznych 

uzdatniania wody zostało zużyto 6917 m3. Ilość wody dostarczonej do odbiorców końcowych 

na podstawie wystawionych faktur wyniosła 184109 m3. Co stanowi około 77,8 % całkowitej 

wody wprowadzanej do sieci. 

 Długość sieci wodociągowej łącznie /km/ - 154,2, 

 Ilość czynnych przyłączy wodociągowych – 885, 

 Liczba przyłączy do sieci wodociągowej wykonanych w 2019 r. – 17. 

 

Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach wyniosła 22429 m3. Natomiast ilość ścieków 

wprowadzonych do kanalizacji ZGKiM na podstawie wystawionych faktur wyniosła 15057 m3 

(co stanowi ok. 67% wszystkich ścieków).  

 Długość sieci kanalizacji sanitarnej łącznie /km/ - 30,85, 

w tym ilość sieci grawitacyjnej – 5,94, 

 Ilość czynnych przyłączy kanalizacyjnych – 181, 

 Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej wykonanych w 2019 r. – 3. 
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6 .  M I E N I E  K O M U N A L N E  I  

G O S P O D A R K A  P R Z E S T R Z E N N A  

6.1. Gospodarka nieruchomościami 
W 2019 roku w ramach gospodarki nieruchomościami w Gminie Jeleniewo dokonano 

zbycia i nabycia następującego mienia:  

1) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi w prawo własności: 

a) działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 331/6 – pow. 0,409 ha, 570/1 –pow. 0,0209 ha, 

położone w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo, wniesione jednorazowe opłaty w kwotach:                    

1) właściciel lokalu nr 1   w  8080/143145  częściach  -    574,00 zł 

2) właściciel lokalu nr 2   w  6900/143145  częściach  - 490,00 zł 

3) właściciel lokalu nr 3   w  7870/143145  częściach  -  558,00 zł 

4) właściciel lokalu nr 4   w  7230/143145  częściach  - 513,00 zł 

5) właściciel lokalu nr 5   w  8080/143145  częściach  - 610,00 zł 

6) właściciel lokalu nr 6   w  6950/143145  częściach  - 494,00 zł 

7) właściciel lokalu nr 7   w  8050/143145  częściach  - 571,00 zł 

8) właściciel lokalu nr 8   w  9360/143145  częściach  - 664,00 zł 

9) właściciel lokalu nr 9   w  7930/143145  częściach  - 560,00 zł 

10) właściciel lokalu nr 10  w 9940/143145  częściach -  706,00 zł 

11) właściciel lokalu nr 11 w  8260/143145  częściach  - 586,00 zł 

12) właściciel lokalu nr 12 w  9000/143145  częściach -  638,00 zł 

13) właściciel lokalu nr 13 w  8410/143145  częściach  - 597,00 zł 

14) właściciel lokalu nr 14 w  7200/143145  częściach  - 511,00 zł 

15) właściciel lokalu nr 15 w  8080/143145  częściach  - 574,00 zł 

16) właściciel lokalu nr 16 w  6675/143145  częściach  - 474,00 zł 

17) właściciel lokalu nr 17 w  8280/143145  częściach  - 588,00 zł 

18) właściciel lokalu nr 18 w  6850/143145  częściach  - 486,00 zł 

b) działka oznaczona numerem geodezyjnym 182/2 – o powierzchni 0,1558 ha, położona w  

obrębie Prudziszki, gm. Jeleniewo, wniesiona jednorazowa opłata przekształcenia w  kwocie 3 

440,00 zł. 

 

2) Uchwałą  Nr V.32.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019r., w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Jeleniewo odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na działce o numerze 

geodezyjnym 214/5 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo, posiadająca urządzoną księgę 

wieczystą o numerze SU1S/00057279/3, ustanowiono służebność za jednorazowym 

wynagrodzeniem, powiększonym o podatek VAT.  

Gmina otrzymała kwotę z ustanowienia służebności przesyłu na  nieruchomości w wysokości 

2 669,10 zł. Dokonane ustanowienie służebności przesyłu ustanowiono w formie aktu 

notarialnego Repertorium A nr 4466/2019 z dnia  14 maja 2019 roku. 

 

3) Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, 

została sprzedana w drodze bezprzetargowej nieruchomość położona w obrębie 

Prudziszki. Zbywana działka nr geod. 85 o powierzchni 0,1563 ha, której właścicielem 

jest Gmina Jeleniewo, stanowiła drogę gminną wewnętrzną, sąsiadującą z 

nieruchomościami jednego właściciela, użytkowana od szeregu lat rolniczo. 

Wartość wyżej wymienionej nieruchomości w kwocie 3 917,00 zł została ustalona na  
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podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21  

sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z  późn. 

zm.). Do tej kwoty doliczona została kwota w wysokości 1 144,00 zł jako koszty poniesione na 

dokumentację przygotowującą nieruchomość do zbycia. Kwota wynikającą ze zbycia  

nieruchomości w wysokości 5 061,00 zł została wpłacona Gminie Jeleniewo w przeddzień 

sporządzenia aktu notarialnego. Dokonana sprzedaż w formie aktu notarialnego Repertorium A 

nr 12049/2019 z dnia  22 listopada 2019 roku. 

 

4) Uchwałą Nr XIX.109/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie 

określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną Uchwałą Nr 

VII/62/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 Rady Gminy Jeleniewo z 

dnia 30 grudnia 2011. Obecna nazwa uchwały brzmi: „w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony”  w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiąca własność Gminy 

Jeleniewo została przeznaczona do sprzedaży działka z wydaną decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującą budowy budynku mieszkalnego  wraz 

z niezbędną infrastrukturą oznaczona numerem geodezyjnym 373/2 o powierzchni 

0,1947 ha, położona w obrębie Kazimierówka, gm.  Jeleniewo. 

Wartość nieruchomości objęta sprzedażą została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy 

majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).  Nieruchomość została sprzedana 

w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę  40 000,00 zł+ 23% VAT, 

czyli 49 200,00 zł brutto. Dokonano sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium  A nr 

12042/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku. 

 

5) Uchwałą Nr XIX.109/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie 

określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną Uchwałą Nr 

VII/62/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 Rady Gminy Jeleniewo z 

dnia 30 grudnia 2011. Obecna nazwa uchwały brzmi: „w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony”  w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość  stanowiąca własność Gminy 

Jeleniewo została przeznaczona do sprzedaży działka z wydaną decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującą budowy budynku mieszkalnego  wraz 

z niezbędną infrastrukturą oznaczona numerem geodezyjnym 105/2 o powierzchni 

0,4220 ha, położona w obrębie Łopuchowo, gm. Jeleniewo. 

Wartość nieruchomości objęta sprzedażą została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy 

majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.).  Nieruchomość została sprzedana 

w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 51 100,00 zł +  23% VAT, 

czyli 62 853,00zł brutto. Warunkowa umowa sprzedaży dokonana w formie aktu notarialnego 

Repertorium  A nr12136/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku. Dokonano sprzedaży w formie 

aktu notarialnego Repertorium  A nr 939/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku. 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. w ramach zadań 

związanych z udostępnianiem nieruchomości gminnych z zasobu dodatkowo zawarto 1  umowę  

służebności na przebieg urządzeń infrastruktury i zapewnienia dostępu do dróg publicznych, w 
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których udostępniono obszar nieruchomości gminnych o powierzchni 91 m2 za kwotę 

2669,10zł netto. 

W zasobie nieruchomości znajdują się również nieruchomości, co do których 

ustanowiony jest trwały zarząd. Ten tytuł prawny, w przypadku Gminy Jeleniewo, przysługuje 

głównie oświatowym jednostkom samorządu terytorialnego, jednostce kultury, jednostkom 

OSP, a tym samym, jako podmiotom zwolnionym z opłat, nieruchomości gminne udostępniane 

są tu nieodpłatnie. 

W okresie objętym raportem wydano łącznie 54 decyzji zatwierdzających podział 

nieruchomości oraz 19 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. 

6.2. Stan mienia komunalnego 
 

Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie 

wykupiła  udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa 

handlowego. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił 466,3136 ha, 

zaś wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 588 000 tys. zł, w tym: 

1) grunty rolne - 33,3895 ha, wartość  szacunkowa  210 000 zł, 

2) grunty w wieczystym użytkowaniu -  1,2397 ha, wartość szacunkowa  30 000 zł, 

3) grunty wydzierżawione - 8,4374  ha,  wartość szacunkowa 10 000 zł, 

4) działki budowlane - 0,5972 ha,  wartość szacunkowa 140 000 zł. 
 

Tabela 6.2.1. Zestawienie gruntów gminnych na dzień 31.12.2019r. 

L.p. Obręb 
Powierzchnia 

ogólna [ha] 

Grunty rolne 

[ha] 

Drogi [ha] 

 

Wody 

[ha] 

Wartość 

ogólna  

  [tys. zł] 

1. Bachanowo 2,7001 1,3701 1,3300 - 10,5 

2. Białorogi 3,6917 1,6698 2,0219 - 14 

3. Błaskowizna  4,8688 0,6698 4,1990 - 15,1 

4. Czajewszczyzna 2,4682 - 2,4682 - 4 

5. Czerwone Bagno 1,3671 0,4000 0,9671 - 4 

6. Gulbieniszki 2,1243 1,2043 0,9200 - 4 

7. Hultajewo 2,0392 - 2,0392 - 5 

8. Ignatówka  1,0600 - 1,0600 - 2 

9. Jeleniewo 11,4065 7,5309 3,8756 - 5 

10. Kazimierówka  7,3750 6,1700 1,2050 - 9 

11. Krzemianka 1,5154 0,0993 1,4161 - 3 

12. Leszczewo 6,2289 - 6,2289 - 4 

13. Łopuchowo 6,2646 1,5400 4,7246 - 4 

14. Malesowizna 6,4825 1,5050 4,9775 - 10 

15. Okrągłe 1,7664 - 1,7664 - 1 

16. 
Podwysokie 

Jeleniewskie 
2,8683 10,7718 2,0965 - 3 

17. Prudziszki 5,1010 1,9910 3,1100 - 11,2 

18. Rutka 4,3800 - 4,3800 - 1,5 

19. Rychtyn 3,0739 - 3,0739 - 4 

20. Sidorówka 1,7900 - 1,7900 - 4 

21. Sidory 2,9800 - 2,9800 - 3 

22. Sidory Zapolne 0,3100 - 0,3100 - 1 

23. Suchodoły 1,4099 - 1,4099 - 4 

24. Sumowo 0,9218 - 0,9218 - 1,6 

25. Szeszupka 0,7722 - 0,7722 - 2,6 

26. Szurpiły 4,2764 1,5200 2,7564 - 4,5 
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27. Ścibowo 0,6000 - 0,6000 - 2 

28. Udryn 348,9963 4,2900 2,8327 - 363 

29. Udziejek 5,3927 1,2875 4,1052 - 1,2 

30. Wodziłki 3,1270 0,2900 2,8370 - 5 

31. Wołownia 4,8300 0,8400 3,9900 - 73 

32. 
Zarzecze 

Jeleniewskie 
3,4300 0,2200 3,2100 - 6 

33. Żywa Woda 3,6527 - 3,6527 - 3,2 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 wynosi 24 751 131,26 zł. 

W 2019 roku przybyły  środki trwałe na wartość 3 692 794,52 zł w tym: modernizacja 

gospodarki wodno–ściekowej na kwotę 1 977 589,50 zł i zagospodarowanie terenu gminnego 

pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie i budowa boiska piłkarskiego na wartość 

1 715 205,02 zł.  

Dane o  dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonania posiadania: 

W 2019 roku dochody wyniosły  130 536,38 zł i pochodziły z następujących źródeł: 

Wyszczególnienie Kwota [zł] 

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności    2 718,15 

- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości    3 315,00 

- wpływy z najmu i dzierżawy    2 384,36 

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności 
 13 519,94 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
 96 161,00 

- wpływy z różnych dochodów    2 170,00 

- wpływy z różnych opłat         18,00 

- wpływy z najmu i dzierżawy    5 805,67 

- wpływy z usług    1 768,31 

- wpływy z różnych dochodów    2 675,95 

Razem 130 536,38 
 

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2019 roku 

wyniosły 61 463,71 zł, z przeznaczeniem na wypisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, 

okazanie geodezyjne przebiegu drogi, ogłoszenia w gazecie oraz rozgraniczenie nieruchomości 

Budynki i obiekty stanowiące własność mienia gminnego. 

Wszystkie mieszkania w bloku 18-rodzinnym w Jeleniewie stanowią własność osób 

fizycznych. 

Budynki użytkowe szt.  2 w tym: 

- budynek urzędu gminy  

- budynek socjalno-usługowy “Zębiec”, w którym mieści się sklep. 

Na terenie gminy istnieją 2 szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa im. Danuty 

Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie oraz Szkoła Podstawowa w Prudziszkach, prowadzona przez 

Stowarzyszenie “EDUKATOR” w Łomży. W Jeleniewie znajduje się biblioteka, świetlica oraz 

OSP.  We wsi Suchodoły istnieje budynek świetlicy wiejskiej, którym zarządza wieś. Budynek 

nie został skomunalizowany, ponieważ nie została unormowana własność gruntu, na którym 

posadowiony jest budynek świetlicy. 
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Na terenie gminy Jeleniewo działa  samorządowy zakład budżetowy w formie  Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem 

mieszkańców w wodę oraz odbiorem ścieków od mieszkańców wsi Jeleniewo, Kazimierówka, 

Suchodoły, Prudziszki, Leszczewo. Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 6 samochodów 

strażackich. Gmina posiada 3 autobusy szkolne w celu dowożenia uczniów  do  szkół. 

Ponadto gmina posiada zamknięte wysypisko śmieci o powierzchni 8 300  m2,  które 

uległo rekultywacji gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Gmina Jeleniewo posiada drogi o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) wg stanu 

na  31.10.2019 roku - 13 odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej. 

Na terenie Gminy Jeleniewo długość dróg wynosi 104,54 km w tym: dróg żwirowych 

85,63  km i 18,91 km  o nawierzchni bitumicznej. 

6.3. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

W okresie  od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wydano łącznie 5 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły: 

• budowy sieci elektroenergetycznej w Gminie Jeleniewo obręb Suchodoły, 

• rozbiórki istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu 

drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo, 

• budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gminie Jeleniewo obręb Wołownia, 

• budowy linii kablowej i napowietrznej w Gminie Jeleniewo obręb Szurpiły, 

• budowy przyłącza kablowego w gmina Jeleniewo obręb Łopuchowo. 

W 2019 roku wydano 29 decyzji o warunkach zabudowy, 4 decyzje o warunkach zabudowy  

zmieniające, 67 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
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7 .  O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A  

I   G O S P O D A R O W A N I E  O D P A D A M I  

7.1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

W 2019 r. do Urzędu Gminy Jeleniewo wpłynęło 8 wniosków o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć. Zostało wydanych 5 decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.  Nie wydawano decyzji 

umarzających postępowania. Zostało także wydane 1 postanowienie na podst. art. 61a o 

środowiskowych uwarunkowaniach o odmowie wnioskodawcy wszczęcia postępowania, 

ponieważ przedmiotowego zamierzenia nie można zakwalifikować do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Na zamierzenia te nie ma potrzeby wydawania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

7.2. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 
20 lipca 2019 r. w Suwałkach Gmina Jeleniewo zawarła z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku porozumienie, zgodnie z którym w 

Urzędzie Gminy Jeleniewo otwarto punkt konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”. Punkt konsultacyjny działa od września 2019 roku, a zadaniem Urzędu jest 

udzielanie mieszkańcom informacji o Programie, pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku, 

wstępna weryfikacja wniosku i przesłanie dokumentacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

W 2019 roku z punktu konsultacyjnego skorzystało 50 osób. Ostatecznie złożono 23 

wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych: 678 tysięcy złotych. 

Oprócz osobistych spotkań z konsultantem, wielu mieszkańcom zostały udzielone porady 

telefoniczne i mailowe.  

Wnioski złożone w 2019 roku zostały już rozpatrzone przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Beneficjenci otrzymali decyzje. 

Złożone zostały także pierwsze wnioski o zwrot poniesionych kosztów (wnioski o płatność). 

7.3. Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił 

nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W listopadzie 2019 roku 

dokonano inwentaryzacji ilości odpadów wśród mieszkańców Gminy Jeleniewo. Wpłynęło 191 

wniosków na łączną masę 111,2 Mg odpadów. 20 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Jeleniewo 

złożył wniosek o dofinansowanie na kwotę 55 600zł. Z regulaminu naboru wniosków wynika, 

że dofinansowanie pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (odbiór z 

miejsca składowania odpadów, transport i unieszkodliwienie bądź odzysk odpadów). W lutym 

2020 roku wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, zaś w marcu pozytywną ocenę 
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formalną. Czekamy na decyzję NFOŚiGW w Warszawie w sprawie podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

7.4. Susza 
W 2019 roku rolnicy z terenu gminy Jeleniewo złożyli łącznie 436 wniosków o 

szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 

jakim była susza. Wójt Gminy Jeleniewo powołał 2 komisje, które w okresie lipiec-sierpień 

szacowały straty, zaś w okresie sierpień-wrzesień sporządzały protokoły z szacowania strat. 

 

7.5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
W 2019 roku mieszkańcy gminy Jeleniewo w okresie od 1 lutego do 28 lutego oraz od 

1 sierpnia do 31 sierpnia złożyli 693 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). Z tego 

tytułu gmina wypłaciła rolnikom 648 584,52 zł. 

7.6. Odpady komunalne 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z terenu gminy Jeleniewo oraz ich zagospodarowanie realizowane było w 

roku 2019 na podstawie umowy zawartej po postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego było 

wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: „Usługi związane z odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2019 r.”.  Gmina 

Jeleniewo dnia 18 grudnia 2018 roku, zawarła umowę z firmą Transport Ciężarowy EKO 

Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo, za oferowaną łączną cenę – 391 644,72 

zł.  

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieści się w Jeleniewie (plac po 

byłej oczyszczalni) i w 2019 roku prowadzony był przez firmę Transport Ciężarowy EKO 

Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo. Godziny otwarcia PSZOK: 

poniedziałek - od 8.00 do 10.00, piątek - od 15.00 do 17.00.  

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały  

nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

W roku 2019, na podstawie Uchwały Rady Gminy Jeleniewo nr II.9.2018 z dnia 30 

listopada 2018 roku obowiązywały następujące stawki opłat: 

 miesięczna wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny: 

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 70,00 zł, 

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 90,00 zł, 

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 100,00 zł. 
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 miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) gospodarstwo domowe do 2 osób –28,00 zł, 

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 45,00 zł, 

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej –52,00 zł. 

 w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

stawka za pojemnik wynosi: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 80,00 zł, 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 130,00 zł, 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 320,00 zł, 

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 975,00 zł. 

 w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka 

za pojemnik wynosi: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 50,00 zł, 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 60,00 zł, 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 200,00 zł, 

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 720,00 zł. 
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8 .  B E Z P I E C Z E Ń S T W O  P U B L I C Z N E  

8.1. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

W gminie Jeleniewo działają cztery jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych:  

 OSP Jeleniewo – powstała w roku 1956 

 

           
W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniewie brała udział w 55 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym:  

 pożary  - 33, 

 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. – 22, 

 wyjazdy gospodarcze – 8.  

 OSP Bachanowo z siedzibą w Błaskowiźnie – powstała w roku 1966  

 
W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bachanowie brała udział w 8 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym:  

 pożary – 1, 

 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. – 2, 

 wyjazdy gospodarcze – 5. 

 OSP Podwysokie Jeleniewskie – powstała w roku 1968  
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W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Podwysokim Jeleniewskim brała udział w 5 

działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:  

 pożary – 1, 

 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. – 1, 

 wyjazdy gospodarcze – 3. 

 

 OSP Gulbieniszki – powstała w roku 1969  

 
W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bachanowie brała udział w 6 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym:  

 pożary – 2, 

 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. – 0, 

 wyjazdy gospodarcze – 4. 

Ochotnicze Straże Pożarne Jeleniewo i Podwysokie Jeleniewskie są stowarzyszeniami 

działającym na płaszczyźnie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz ważnymi 

ogniwami w systemie bezpieczeństwa gminy Jeleniewo i powiatu suwalskiego. Jednostki te 

wykonują również zadania spoczywające na samorządzie w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. Ochotnicza Straż Pożarna Jeleniewo decyzją Nr 40/23/KSRG Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 4 kwietnia 1995 roku została włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w związku, z czym zwiększył się zakres zadań, 

o zadania dotyczące ratownictwa technicznego, chemiczno- ekologicznego, drogowego, 

medycznego i powodziowego.  

Częste wyjazdy do działań ratowniczo gaśniczych, udział w ćwiczeniach oraz 

zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa wystawiają jednostkom wysoką ocenę. 
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Dzięki ambitnym i systematycznie szkolącym się strażakom jednostki są wiodące w gminie 

Jeleniewo. Od samego początku ich istnienia członkowie chętnie brali udział w zawodach 

sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.  

Celami funkcjonowania OSP z terenu gminy Jeleniewo są: prowadzenie działalności 

mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w 

czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk 

i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobów ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, uczestniczenie i 

reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, wykonywanie innych 

zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutów OSP. 

Przedmiotem działalności jednostek jest zapobieganie i ograniczanie zagrożeń naturalnych oraz 

zagrożeń spowodowanych działaniami człowieka, przeciwdziałanie poważnym awariom, 

zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym oraz podejmowanie innych działań na rzecz 

ochrony środowiska i zapobieganie ryzyku, ponieważ ponad 80% obszaru gminy Jeleniewo 

objęte jest wieloma formami ochrony, charakteryzującymi się wielorakimi osobliwościami 

turystycznymi, bogactwem niespotykanej fauny i flory, które obejmują swoim zasięgiem - 

większość terenów leśnych, łąkowych i polnych położonych na terenie gminy Jeleniewo. 

 

Nazwa OSP Samochody 

Aparaty Ochrony 

Dróg 

Oddechowych 

Torby 
medyczne 

PSP R 1 

Jeleniewo -Mercedes-Benz ATEGO GBA 

2,5/25 347[B]22 

-Fiat Ducato Maxi 349 [B]22 

5 sztuk 3 sztuki 

Gulbieniszki -średni samochód ratowniczo- 

gaśniczy GBA 2,5/25 na 

podwoziu Mercedes Atego 

0 0 

Podwysokie 

Jeleniewskie 

-lekki samochód ratowniczo-

gaśniczy na podwoziu Opel 

Movano 

0 0 

Bachanowo -lekki samochód ratowniczo-

gaśniczy GLBM 0,2/8 na 

podwoziu Ford Transit 

2 sztuki 1 sztuka 

 

Przedstawione dane pokazują, że przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo 

gaśniczych jest dobre, jednostki dysponują przeszkoloną kadrą strażacką, sprzętem najwyższej 

jakości co pozwala na podejmowanie szybkich i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych.  

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości wszystkie jednostki z terenu naszej gminy (OSP 

Bachanowo, OSP Gulbieniszki, OSP Podwysokie Jeleniewskie, OSP Jeleniewo) w grudniu 

2018 roku zostały doposażone w sprzęt ratowniczy. Do jednostki  OSP Jeleniewo trafił sprzęt 

o wartości ok. 15.000zł  Na wyposażeniu wozu bojowego GBA znalazł się między innymi: 

– miernik wielogazowy (mierzy stężenie w powietrzu takich gazów jak tlen, tlenek 

węgla, siarkowodór oraz procent dolnej granicy wybuchowości metanu), 
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– 4 latarki kątowe akumulatorowe, dzięki którym możemy pracować w strefie 0 oraz 

które znacząco pomogą nam w działaniach prowadzonych po zmierzchu, 

– bosak dielektryczny (możliwość pracy do 3000V) 

– zestaw klinów oraz podkładów służących do stabilizacji pojazdów uczestniczących w 

wypadkach, 

– 4 butle powietrzne 6l/300bar. Ich zakup umożliwia Nam stworzenie dodatkowego 

zapasu powietrza w działaniach w których wykorzystujemy sprzęt ochrony układu 

oddechowego, 

– maszt oświetleniowy LED. 

Ponadto w 2019 r. jednostka OSP Podwysokie Jeleniewskie otrzymała nowy, lekki 

samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem. Nowy samochód 

ratowniczo-gaśniczy kosztował 315 397,00 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w 

zdecydowanej większości z budżetu państwa przy udziale samorządu gminy Jeleniewo.  

Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło 

100 000,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

157  698,30  zł., zaś Urząd Gminy w Jeleniewie  dołożył 57 698,30 zł.. 

Samochód pożarniczy zbudowano na podwoziu Opel Movano i wyposażono w silnik o 

mocy 120 kW. Pojazd posiada kabinę 6-osobową, zbiornik wodny o pojemności 1000 litrów, 

zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 30 litrów, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy 

i wyciągarkę. 

 
Reasumując, bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie gminy Jeleniewo jest 

zapewnione przez dobrze zorganizowane i wyposażone w sprzęt jednostki OSP oraz 

odpowiednio wyszkolonych strażaków. 

8.2. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 
Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Jeleniewo w 2019 roku 

zostały zawarte w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 23.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dn. 

21.01.2019 r. 

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

gminie Jeleniewo w 2019 roku było doskonalenie organizacji i funkcjonowania systemu 

kierowania obroną gminy w sytuacji podwyższania stanów gotowości obronnej Państwa. 

Szczegółowymi zadaniami w zakresie przygotowań obronnych do wykonania w 2019 roku 

były: 

1. dokonanie analizy wybranych z wypisu „Planu operacyjnego funkcjonowania 

województwa podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 
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w czasie wojny” zadań operacyjnych, planowanych do wykonania w gminie Jeleniewo w 

stanach gotowości obronnej państwa; 

2. doskonalenie działań w zakresie przygotowania urzędu do działania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przystosowania i 

przemieszczenia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w przypadku 

wystąpienia szczególnych zagrożeń, w tym znajomość przez osoby funkcyjne zadań ujętych w 

instrukcji organizacji pracy na głównym stanowisku kierowania w swojej stałej siedzibie i 

zapasowym miejscu pracy poprzez zapewnienie regularności oraz zwiększenia skuteczności 

szkolenia obronnego; 

3. dokonanie przeglądu i aktualizacji planu akcji kurierskiej oraz jego uzgodnienie z 

Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Suwałkach i właściwym terytorialnie 

Komendantem Policji; 

4. prowadzenie przez wójta postępowań administracyjnych w sprawie wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami; 

5. posiadanie aktualnych i przystosowanych do warunków funkcjonowania urzędu 

dokumentów wspomagających kierowanie: 

6. kontynuowanie działań w zakresie modernizacji i utrzymania głównego stanowiska 

kierowania w stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy; 

7. dokonanie identyfikacji zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów 

prawnych oraz ujęcie ich treści w „Regulaminie Organizacyjnym Urzędu….” oraz w 

obowiązkach pracowników realizujących zadania obronne; 

8. szczegółowe kierunki działań w zakresie szkolenia obronnego: 

a) opracowanie planu szkolenia obronnego na rok 2019, 

b) uzgodnienie planu szkolenia obronnego na rok 2019 z Dyrektorem Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

c) utrzymania wymaganego poziomu gotowości stałego dyżuru Wójta w zakresie 

realizacji zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, 

d) podnoszenie poziomu gotowości do uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru 

Wójta podczas organizowanych szkoleń i ćwiczeń obronnych zapewniających ciągłość 

przekazywania informacji i decyzji; 

Wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w gminie Jeleniewo w 2019 

roku zostały zawarte w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 23.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z 

dn. 21.01.2019 r.  

Jako zasadnicze cele realizacji zadań obrony cywilnej w gminie w 2019 należy 

wymienić: praktyczną realizację zadań zawartych w planach obrony cywilnej w ramach 

ćwiczenia wojewódzkiego obrony cywilnej pk.: „Podlasie - 19”; ustalenie nowych założeń 

planowania i organizowania ewakuacji ludności III stopnia; kontynuowanie modernizacji 

systemu łączności kierowania oraz systemu ostrzegania i alarmowania i jego rozbudowy; 

Realizacja zadań obrony cywilnej w roku 2019 skoncentrowana została na: 

 W zakresie planowania: 

1) wdrażaniu wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa do organizacji i 

planowania ewakuacji III stopnia; 
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2) włączaniu osób z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych społecznych 

organizacji w tym ratowniczych do realizacji zadań obrony cywilnej oraz w struktury 

organizacyjne formacji obrony cywilnej; 

3) zaktualizowaniu planów: obrony cywilnej, ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych (w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków) oraz planów działania formacji; 

4) uzgodnieniu z szefem obrony cywilnej wyższego szczebla planów działania w 

zakresie obrony cywilnej na rok 2019; 

5) sporządzeniu i przekazaniu do wyższego szczebla organów obrony cywilnej oceny 

stanu przygotowań Obrony Cywilnej za rok 2018. Oceny stanu przygotowań obrony cywilnej 

akceptują szefowie obrony cywilnej. 

 W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: 

1) doskonaleniu procedur informowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i 

alarmowania o zagrożeniach; 

2) kontynuowaniu upowszechnienia obowiązujących sygnałów alarmowych i 

komunikatów ostrzegawczych ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 

2013 r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania oraz właściwości organów w 

tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96); 

3) utrzymywaniu w sprawności technicznej radiotelefonów pracujących w sieci 

łączności kierowania Wojewody Podlaskiego oraz sprzętu i urządzeń łączności systemu 

ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, poprzez prowadzenie codziennych 

sprawdzianów i składanie meldunków o sytuacji w tym zakresie do nadrzędnych ogniw obrony 

cywilnej; 

4) utrzymywaniu włączonych radiotelefonów pracujących w sieciach Wojewody i 

Starosty w godzinach pracy urzędu i składaniu meldunków drogą radiową do powiatu (w godz. 

9.00-10.00) 

5) uczestniczeniu w kwartalnych treningach systemu wczesnego ostrzegania (SWO); 

6) zapewnieniu udziału formacji obrony cywilnej wykrywania i alarmowania w 

kwartalnych treningach systemu wykrywania i alarmowania prowadzonych w 2019 r.; 

 W zakresie szkoleń i ćwiczeń oraz popularyzacji obrony cywilnej: 

1) kontynuowanie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych ukierunkowanych na udział 

w ćwiczeniu wojewódzkim OC pk.: „PODLASIE – 19”. Tematem ćwiczenia będzie realizacja 

zadań obrony cywilnej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. W celu 

właściwego przygotowania do uczestnictwa w ćwiczeniu należy: 

a) przeszkolić kadrę kierowniczą urzędu; 

b) zorganizować ćwiczenia epizodyczne dla formacji OC biorących udział w ćwiczeniu. 

2) Dążenie do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zadań OC w czasie 

pokoju i wojny poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w tym z 

wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek, publikacji, 

samokształcenia itp.; 

3) Podczas organizacji przedsięwzięć szkoleniowych kierować się wytycznymi Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony 

cywilnej (poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej) 
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oraz wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad 

organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 

 W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej: 

1) wdrażanie Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dn. 3 marca 2014 r. w 

sprawie normatywów; 

2) dokonywaniu okresowych konserwacji sprzętu OC; 

3) dokonywaniu oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej, który utracił walory 

użytkowe i zgłaszanie go do likwidacji; 

4) sporządzeniu wykazów stanu sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Wojewodę 

Podlaskiego na dzień 31 grudnia każdego roku; 

5) pozyskiwaniu, w miarę posiadanych środków finansowych, sprzętu i środków 

technicznych i umundurowania niezbędnych do realizacji zadań OC, uwzględniając analizę 

zagrożeń na danym terenie oraz wytyczne Szefa OC Kraju z dnia 3.03.2014 r. w sprawie 

normatywów.. (…); 

6) prowadzeniu bieżących napraw i konserwacji sprzętu obrony cywilnej w tym w 

szczególności sprzętu łączności kierowania i alarmowania oraz wykrywania zagrożeń; 

7) zapewnieniu gotowości posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony 

cywilnej do wykorzystania w sytuacji zagrożenia; 

8) uwzględnieniu potrzeb i wymogów obrony cywilnej w planach i studiach 

zagospodarowania przestrzennego gmin, a w szczególności w zakresie ostrzegania i 

alarmowania, budownictwa ochronnego; 

 W zakresie spraw organizacyjnych: 

1) ustalenie szczegółowych zadań w zakresie obrony cywilnej do realizacji w 2019 roku 

dla podległych organów i jednostek organizacyjnych obrony cywilnej; 

2) nadzorowanie realizacji zadań obrony cywilnej oraz prowadzeniu kontroli ich 

realizacji w podległych ogniwach obrony cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem bieżących 

zadań ustalonych w planach działania. 
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9 .  O P I E K A  S P O Ł E C Z N A  

9.1. Domy pomocy społecznej 
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ustanawia zasady kierowania 

osób potrzebujących do domów pomocy społecznej. W myśl art. 54 tej ustawy - osobie, która 

z powodu swojego wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie 

funkcjonować w  codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dodatkowym warunkiem jest, aby osobie nie można 

było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych  w jej miejscu 

zamieszkania. Skierowanie do domu wydaje właściwy ośrodek pomocy społecznej. Osobę 

kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub 

jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania.  

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: 

 mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich 

nie więcej niż 70% dochodu dziecka),   

 małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

W 2019 roku w DPS przebywało 5 mieszkańców Gminy Jeleniewo. Na opłatę ich 

pobytu w tychże domach  wydatkowano łącznie 154 587,84 zł. 

9.2. Przeciwdziałanie przemocy 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy zostały sfinansowane z budżetu gminy 

i wyniosły 537,88 zł.  

Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane są 

w  ramach procedury „Niebieskie Karty”. Przemocą zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny 

powołany zarządzeniem wójta. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy 

społecznej, oświaty, PCPR, policji, sądu,  gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii, służby zdrowia, organizacji pozarządowej.   

Obsługę techniczno-administracyjną Zespołu prowadzi ośrodek pomocy społecznej. 

W ramach istniejących procedur Zespół Interdyscyplinarny powołał do każdej 

wdrożonej „Niebieskiej Karty”  grupę roboczą pracującą indywidualnie z daną rodziną nad 

rozwiązaniem problemu przemocy. 

W roku 2019 roku założono 6 Niebieskich Kart. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 

posiedzeń, natomiast grupy robocze spotkały się 38 razy. W każdym posiedzeniu grupy 

roboczej udział biorą pracownicy socjalni GOPS, co powoduje znaczne obciążenie ich 

obowiązkami w tym zakresie.  

W 2019 roku pracownicy socjalni  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w  Jeleniewie udzielili wsparcia wszystkim rodzinom dotkniętym przemocą w  rodzinie. 

9.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, zasiłki 

celowe i okresowe 
W oparciu o ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ośrodek  jest 

zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające zasiłek 

stały z  pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
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tytułu. W roku 2019 opłacono składkę zdrowotną  za  4 osoby pobierające  zasiłek  stały  –  48  

składek  na  kwotę 2 248,83 zł. Forma finansowania: budżet państwa. 

 

Forma pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Koszt świadczeń 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 

zasiłku stałego 
4 44 2 248,83 

 

Zasiłki okresowe przysługują na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i 

adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe 

kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

W roku 2019 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy 

między:  

 kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

 kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.  

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane 

zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.  

W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin, wypłacono 101 świadczeń z 

powodu: 

 bezrobocia: 8 rodzinom, 

 długotrwałej choroby: 4 rodzinom, 

 niepełnosprawności: 4 rodzinom, 

 z innych powodów – 4 rodzinom. 

Łączna kwota świadczeń: 40 012 zł. Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem 

własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. 

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 

życiowej. Za taką potrzebę uznaje się w szczególności pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i  leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i  napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany 

specjalny zasiłek celowy – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.  

Zasiłki celowe wypłacono  59 rodzinom,  łączna   kwota udzielonej pomocy wyniosła 

36 120 zł w  tym specjalny zasiłek celowy – 10 294 zł. 

Forma finansowania w/w świadczeń: budżet gminy. 

9.4. Schronienie 
W związku z tym, że gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom tego 

pozbawionym, musi pokrywać koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i domach 

dla bezdomnych. Na ten cel w 2019 roku została wydatkowana kwota 9 392 zł za 2 osoby.  
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9.5. Zasiłki stałe 
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 

ustawy o  pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (kobiety - 60 lat, 

mężczyźni – 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy (orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności) spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych 

osób do kryterium ustawowego.  

Zasiłek stały ustala się w wysokości:  

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej,  a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może 

być wyższa niż 645 zł miesięcznie;  

 w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę   w 

rodzinie, tj. 528 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa 

niż 30 zł miesięcznie 

W roku 2019 pomoc otrzymało 5 osób, wypłacono łącznie 59 świadczeń na kwotę 29 

073 zł.  Forma finansowania - budżet państwa. 

Forma pomocy 
Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki stałe 5 59 29 073 5 6 

w tym przyznane dla: 

-  osoby samotnie 

gospodarującej 

4 47 26 661 4 4 

- pozostającej w rodzinie 1 12 2 412 1 2 

 

 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki celowe ogółem 

w tym: zasiłki specjalne 

celowe 

89 

 

21 

 

 

44 

36120 

 

10294 

59 

 

20 

219 

 

45 

Zasiłki okresowe 20 101 40 012 17 51 

W

w 

tym 

- z powodu 

bezrobocia 

8 44 15 479 8 16 

-  z powodu dług. 

choroby 

5 19 6 078 4 9 

- z powodu 

niepełnosprawn. 

5 22 4 597 4 10 

-  innych 4 16 13 858 4 20 

Schronienie 2 44 9 392 2 2 
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9.6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być 

przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz 

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów  z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych 

jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja powyższych 

świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie pozostanie w swoim 

środowisku zamieszkania 
 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób którym 

przyznano świadczenia 

liczba 

świadczeń 

Liczba osób w 

rodzinach 

 Usługi opiekuńcze 8 788 9 

 

Z usług opiekuńczych w 2019 roku korzystało 8 osób. Koszt 1 godziny usług 

opiekuńczych wyniósł 8,00 zł. Podopieczni ponosili stosowną odpłatność, ustaloną w trybie 

decyzji administracyjnej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 

9.7. Dożywianie, stypendia i zasiłki szkolne 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy, dofinansowywane  

w formie dotacji celowej 

W ramach Programu pomocą objęto 339 osób. Pomoc została udzielona w formie 

posiłku - 164 osób oraz zasiłku celowego – 174 rodzin oraz 8 uczniom posiłek ze wskazania 

dyrektora szkoły. Na realizację Programu zostały wydane środki w wysokości 133 901 zł, 

w  tym:  dotacja celowa z budżetu państwa – 107 103 zł oraz środki gminy – 26 798 zł.  

Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły 89 041,50 zł, z tego: dotacja  b.p. – 71 

166 zł, środki gminy – 17 875,50 zł. Pomoc w formie stypendium szkolnego w 2019 roku 

przyznano 99 uczniom oraz  3 uczniom zasiłek szkolny. 

9.8. Świadczenia rodzinne 
Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej. Świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy społecznej system, 

na który składają się zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenia opiekuńcze w postaci 

zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.   

W roku 2019 liczba osób, którym  przyznano decyzją świadczenia wyniosła: 

 zasiłek rodzinny – 378 osób, 

 zasiłek pielęgnacyjny – 50 osób, 

 świadczenie pielęgnacyjne – 10 osób, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 osób, 

 zasiłek dla opiekuna – 3 osoby, 

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 33 osoby, 

 świadczenie rodzicielskie – 4 osoby, 

 świadczenie „Za życiem” – 1 osoba. 

Ogółem w 2019 roku wypłacono 5976 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków na 

łączną kwotę 665 598,59 zł. Świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłki pielęgnacyjne, 
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świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 781 świadczeń na kwotę 

332 987,96 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono 24 świadczenia na kwotę 14 880,00 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona na łączną 

kwotę 33 000 zł. Świadczeń rodzicielskich wypłacono na kwotę 17 419,00 zł. Natomiast kwota 

27 423.00 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby 

korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla 

opiekuna. Pomocą objęto 443 rodziny. Ogółem na realizację świadczeń rodzinnych 

przeznaczono kwotę 1 144 044,68 zł. W związku z realizacją świadczeń koszty utrzymania 

należne gminie wyniosły 32 876,18 zł. 

Rok Wydatki 

2014 834 246,00 zł  

2015 828 288,00 zł  

2016 903 628,19 zł  

2017 892 019,76 zł  

2018 811 256,33 zł  

2019 1 144 044,68 zł 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie w okresie od 01.10.2019 do 

31.12.2019r.  wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 155 845,98 zł. 

Świadczenia opiekuńcze, na które składają się zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 189 świadczeń na kwotę 

83  846,54 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono 6 świadczeń na kwotę 3 720,00 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona na łączną 

kwotę 9 000,00  zł. Natomiast świadczeń rodzicielskich wypłacono na kwotę 1 955,00 zł. 

Pomocą w postaci świadczeń rodzinnych i dodatków objęto 427 rodzin.  Ogółem na wypłatę 

świadczeń rodzinnych w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 r. przeznaczono kwotę  

250 647,52 zł.   

9.9. Fundusz alimentacyjny 
Kolejną formą wsparcia realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jeleniewie są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ta pomoc finansowa świadczona jest 

zgodnie z ustawą z  dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

Do świadczenia z  funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu wyżej 

wymienionej ustawy oznacza egzekucję w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy 

nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych.  Pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2019 

otrzymało 6 rodzin na kwotę 30 206,66 zł,  a  liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 9. 

Ośrodek w okresie od 01.10.2019 r do 31.12.2019 r. przyznał pomoc dla 4 rodzin. W 

tym okresie wypłacono świadczenia z funduszu na kwotę 5 256,66 zł. 
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9.10. Program „Za Życiem” 
Program „Za Życiem” ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Zakłada on między innymi: • przyznawanie jednorazowego świadczenia w kwocie 4 000,00 zł 

dla rodziców dzieci, u których lekarz stwierdził wady powstałe w okresie ciąży lub podczas 

porodu; • opiekę hospicjum; • dostęp do lekarzy bez kolejek.  W roku 2019 pomoc w postaci 

zasiłku jednorazowego została przyznana 1 rodzinie na kwotę 4 000,00 zł.  

9.11. Karta Dużej Rodziny 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to  system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej 

posiadacze mają możliwość korzystania z  katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 

dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18 roku życia,  

 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub 

szkole wyższej,  

 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w 

chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających 

wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej 

członków. 

9.12. Program 500+ 
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa 

warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i 

wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 

wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem 

jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu., opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do dnia 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na pierwsze 

dziecko w rodzinie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 

zł i 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, a od lipca 2019 r. na 

każde dziecko. 

Przyjmowaniem wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego i wydawaniem 

w tej sprawie decyzji od 1 października br. zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jeleniewie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Wydatki Liczba świadczeń 

2017 2 892 132,00 zł 264 

2018 2 740 563,00 zł 249 

2019 3 178 016,34 zł 344 
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W roku 2019 o przyznanie świadczenia wpłynęły 623 wnioski. O pomoc zwróciło się 

344 rodziny. Pomocą objęto 673 dzieci. W związku z realizacją pomocy w postaci świadczenia 

wychowawczego wydatkowano kwotę 3 136 382,20 zł, oraz na obsługę realizacji zadania 

gmina otrzymała kwotę 41 634,00 zł. Ogółem wydatkowano 3 178 016,34 zł. 

Ośrodek w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 r. wypłacił kwotę 905 688,20 zł. Pomocą 

objęto 607 dzieci. 

9.13. Świadczenie „Dobry start” 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Koszt 

realizacji zadania 131 770,00 zł., w tym:  - wypłacono 425 świadczeń - koszt świadczeń 127 

500, 00 zł, - koszt obsługi 4 270,00 zł. Wypłacono świadczenie dzieciom z   267 rodzin. 

Rozpatrzono 267 wnioski. 

9.14. Rodziny zastępcze 
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej spowodowała znaczne zmiany w 

systemie pomocowym. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności 

zapewnienia opieki i wychowywania przez rodziców, a od 2012 roku funkcjonuje w 2 formach: 

1) rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 

niezawodowych i zawodowych, 

2) instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

W roku sprawozdawczym 2 dzieci przebywało w niezawodowej rodzinie zastępczej 

oraz 1  dziecko w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpłatność 

w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku. 

W 2019 roku ze środków GOPS wydatkowano na powyższy cel 17 328,48 zł. 

9.15. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 
1) Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka,  

2) Zabezpieczenie środków finansowych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,  

3) Zabezpieczenie środków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

4) Zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

5) Zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.  

6) Zapewnienie środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów w formie 

stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.  

7) Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej.  
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8) Utworzenie stanowiska pracy do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, realizacji programu „Dobry 

Start”.  

9) Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości 

obsługi klientów oraz prawidłowej realizacji bieżących zadań, obejmującej m.in. 

szkolenie pracowników i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry. 
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Z A K O Ń C Z E N I E  
 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy czynnie włączają się w pracę na rzecz 

gminy Jeleniewo: Radzie Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy Jeleniewo na czele, Sołtysom, 

Radom Sołeckim, pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, Ochotniczym Strażom 

Pożarnym oraz wszystkim organizacjom, które aktywnie działają na terenie gminy oraz całej 

wspólnocie samorządowej. 

                                                                                                     

      Wójt Gminy Jeleniewo 

               Kazimierz Urynowicz 

 


