
XV Sesja Rady Gminy Jeleniewo 

 

odbędzie się dnia 29 maja 2020 r. o godz. 830 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1 A,  

sala na parterze 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności 

pomiędzy sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok:  

1) przedstawienie raportu;  

2) debata nad Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania.  

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok wraz  

z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo:  

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

o przedłożonym  przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2019 rok;  

3) przedstawienie sprawozdania finansowego; 

4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 

2019 rok; 

5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Jeleniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok; 

6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo 

za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2020 – 2031. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 



szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo  

z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, 

logopedy i doradcy zawodowego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Jeleniewo. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach. 

19. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”.  

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

21. Informacje i ogłoszenia. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY JELENIEWO 

     /-/ Jan Bielecki 

 


