UCHWAŁA NR XII.74.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo
za 2019 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo za 2019
rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII.74.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 stycznia 2020 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji
Rady Gminy Jeleniewo za 2019 rok
1. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na podstawie uchwalonego planu pracy
komisji na 2019 rok przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji rozpatrywała i opiniowała 49 projektów
uchwał w następujących sprawach:
- wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
- zmian w budżecie gminy na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2019 – 2031 w zakresie wydatków bieżących,
- podatków i opłat lokalnych na 2020 rok,
- przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku wraz z raportem o stanie
gminy za 2018 rok,
- zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo w zakresie zmiany kadencji
sołtysa i rady sołeckiej,
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jeleniewo w 2019 roku,
- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora
Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę w sprawie uchwały dotyczącej
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Jeleniewo,
- ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jeleniewo i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i określenia granic ich obwodów oraz stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w
Jeleniewie,
- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych i wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Suwałkach,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,
- zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”,
- uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na rok 2020,
- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo,
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo i planu pracy Komisji na 2020 rok.
3. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji w 2019 r. uczestniczyła w 12
posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII.74.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 stycznia 2020 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
Na podstawie planu pracy komisji na 2019 rok, Komisja Rewizyjna przedstawia
sprawozdanie ze swojej działalności. W 2019 roku Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 13
posiedzeń i uczestniczyła w 12 posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami Rady Gminy
Jeleniewo.
1. Przedmiotem posiedzeń komisji było przyjęcie wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Przeprowadzona kontrola wykonania budżetu gminy za 2018 rok odbyła się w dniu 6 maja
2019 r. Dokonano kontroli w zakresie:
1) dochodów budżetu z tytułu:
- podatków i opłat, - dotacji i subwencji,
- udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach,
- pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.
2) wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (oświata,
kultura, urząd gminy, opieka społeczna i zakład gospodarki komunalnej), realizacji inwestycji
dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
3) informacji o stanie mienia komunalnego oraz sposobu jego zagospodarowania.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Jeleniewo, sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2018 rok oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2018 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Jeleniewo o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo.
2. Członkowie Komisji uczestniczyli również w posiedzeniach z innymi komisjami, na których
były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał i wnioski w następujących sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2019 – 2031 w zakresie inwestycji i wydatków bieżących,
- stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2020 rok,
- budżetu gminy na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata
2020 – 2031.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII.74.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 stycznia 2020 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2019 rok
w zakresie rozpatrywania skarg wniosków i petycji wpływających do Rady rozpatrywała:
1) 1 skargę wniesioną przez Prokuratora Regionalnego w Białymstoku do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku dotyczącą zaskarżenia w całości § 3 uchwały
z powodu istotnego naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przekazanie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zgodnie z art. 54 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Komisje Rady Gminy Jeleniewo na
posiedzeniu 29.04.2019 r. uwzględniły skargę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo;
2) 1 wniosek Posła na Sejm RP Jacka Żalka w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin.
Wniosek był rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jeleniewo
w dniu 26.07.2019 r., na której Komisje po zapoznaniu się z przedstawionymi
projektami uchwał uznały, że należy sprawdzić zapisy w obowiązujących uchwałach
Rady Gminy Jeleniewo zakresie podważania gwarantowanych konstytucyjnie praw
rodziców i dzieci oraz postanowiły przedstawić powyższe informacje na najbliżej sesji
Rady Gminy Jeleniewo. Na VIII sesji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 06.09.2019 r.
została przedstawiona informacja, że obowiązujące na terenie Gminy Jeleniewo
przepisy prawne w żaden sposób nie podważają gwarantowanych konstytucyjnie praw
rodziców i dzieci;
3) 1 petycję Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie w zakresie zaleceń
Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartych w dokumencie pt. „Korupcja
Polityczna”, która została rozpatrzona 02.09.2019 r. Rada Gminy Jeleniewo uznała, że
przedstawiona publikacja nie zawiera obowiązku wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem, lecz wskazówki dla przedstawicieli organów władzy publicznej oraz
stanowi apel dla przedstawicieli władzy publicznej, aby w życiu zawodowym
i prywatnym kierowali się wartościami etycznymi.
2. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
3. Członkowie Komisji uczestniczyli w 12 posiedzeniach z innymi komisjami Rady Gminy
Jeleniewo, na których były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał i wnioski
w następujących sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2019 – 2031 w zakresie inwestycji i wydatków bieżących;
2) stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2020 rok;
3) budżetu gminy na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2020 – 2031.

