
ZARZĄDZENIE Nr 215.2021 
Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2020 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2020 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 

Kazimierz Urynowicz 
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W S T Ę P  

 

Szanowni Państwo, 

Rok 2020 to kolejny rok owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz 

wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na kolejne lata. Wszystkie 

działania są efektem dobrej współpracy ze  społecznością lokalną.  

Niniejszy raport jest zestawieniem najważniejszych danych za 2020 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 2020 gminę zamieszkiwało 3 145 osób. 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 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy Jeleniewo (tj. o 2 więcej niż w 

roku 2019). Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo nr XV.84.2020 Radni jednogłośnie udzielili 

Wójtowi Gminy Jeleniewo Kazimierzowi Urynowiczowi wotum zaufania, natomiast Uchwałą 

Rady Gminy Jeleniewo nr  XV.86.2020 Radni także jednomyślnie udzielili Wójtowi 

absolutorium. Oba głosowania odbyły się po dogłębnym przedstawieniu przez Włodarza 

Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2019 rok. 

Podczas 10 posiedzeń sesji, podjęto 55 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich 

jak: 

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

2020-2031, zmiany budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020, stawek podatków na 2020 

rok – uchwalono 18 uchwał, 

 sprawy z zakresu gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska - uchwalono 7 

uchwał, 

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 
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 sprawy z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - uchwalono 6 

uchwał, 

 pozostałe sprawy - uchwalono 7 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 31.12.2020 r. zatrudnionych było 18 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 2020 wydał 92 zarządzenia, z czego prawie połowa 

tyczyła się budżetu gminy i była objęta nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w  Białymstoku. 

W samym 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęły 6473 pisma (tj. o 1230 więcej niż w 

2019 roku), 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. 
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Jeleniewo kształtuje się następująco: 

 

 
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, 

Kazimierz Urynowicz

Wójt Gminy Jeleniewo

Marek 
Waszkiewicz

Zastępca Wójta

Maria 
Waszkiewicz

Sekretarz 
Gminy

Ewelina Skowina
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 - Joanna Borowska

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), sprzątaczka, pracownik gospodarczy

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o charakterze stałym

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

Inspektor Ochrony Danych
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3. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, 

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

 

1.4. Sołectwa 

 

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 2020 roku nastąpiła zmiana Sołtysa 

w sołectwie Białorogi. Obecnie  funkcje sołtysów i  członków rad sołeckich pełnią: 

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

Thomas Notter, Henryk Dyczewski), 

 Obręb Białorogi 0002 (Sołtys – Grzegorz Bogdan, 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), 
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 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), 

 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), 
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 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), 

 Obręb Żywa Woda 0033 (Sołtys – Wiesław Pietrołaj, Rada Sołecka: Mirosław 

Kuprewicz, Mariusz Dąbrowski, Grzegorz Łowczyński). 

W 2020 roku w sołectwach odbywały się wiejskie zebrania sołeckie. Dotyczyły one 

m.in. podjęcia uchwały sołectwa w związku z planem rozdysponowania Funduszu Sołeckiego 

na rok 2021.  

1.5. Ludność i dynamika zmian 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkanek i  mieszkańców 

stałych gminy Jeleniewo zmniejszyła się o 18 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosiła 3 145 osób wg. danych z USC w Jeleniewie, w tym 1544 kobiety i  1601 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 266, a  liczba 

mieszkańców – 270,  

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 915, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1111,  

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) wynosiła 363, a liczba 

mieszkańców (powyżej 65 lat): 220.  

W 2020 r. w gminie Jeleniewo było28  urodzeń i 34 zgony. Zgodnie z tym, przyrost 

naturalny Gminy Jeleniewo można uznać za ujemny, wynoszący -6.  
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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). 

 
Rysunek 1.6. 1. Struktura gruntów w Gminie Jeleniewo 

1.7. 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 

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

„Przyjaciele Tuptusia” oraz niepubliczny żłobek „Bajkowa Akademia Smyka”. 

  

Grunty w Gminie Jeleniewo

grunty rolne

grunty rolne zabudwane

gruty leśne, zadrzewione i
zakrzewione

grunty pod wodami
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1.8. Działalność gospodarcza 

 

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

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Jeleniewo obejmowała 242 

pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 111 podmiotów, status „wykreślony” 

posiadało 108 podmiotów, status „zawieszony” posiadały 22 podmioty, a liczba podmiotów 

do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 1 pozycję. 

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. 

Tabela 1.7.1. Liczba zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD wg rodzaju sekcji działalności 

gospodarczej 

Kod 

Sekcji 

Nazwa Sekcji Ilość 

podmiotów 

A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 3 

B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 

E DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I 

ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 

REKULTYWACJĄ 

2 

F BUDOWNICTWO 38 

G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

21 

H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 11 

I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM 

I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 

9 

J INFORMACJA I KOMUNIKACJA 6 

K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 5 

M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I 

TECHNICZNA 

6 

N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA 

I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

5 

P EDUKACJA 2 

Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 

R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ 

I REKREACJĄ 

2 

S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 

SUMA: 133 
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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 2020 roku 

  

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu  13 grudnia 2019  roku Uchwałą Rady 

Gminy Jeleniewo Nr X.66.2019 na kwotę: 

 

 

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2020 r. 
Tabela 2.1. 1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2020 r. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

dochodów 

Plan wyjściowy według 

pierwotnej uchwały z 

dnia 13 grudnia 2019 r. 

Plan po 

zmianach na 

2020 r. 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

% 

Wykonania 

1. - dochody bieżące 14 767 141,00 16 966 412,73 16 279 636,53 95,95 

2. - dochody majątkowe 846 674,00 1 150 921,00 1 019 760,00 88,60 

Ogółem dochody 15 613 815,00 18 117 333,73   17 299 396,53 95,49 

 

 
Rysunek 2.1. 1. Struktura dochodów ogółem w 2020 roku 

 

Dochody majątkowe to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody 

własne, które wynikają z paragrafów dochodowych. 

W 2020 roku  dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 019 760 zł z przeznaczeniem na: 

 19 760 zł – dotacja w ramach funduszu sołeckiego zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych w roku 2019, 

 1 000 000 zł – wpływy z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                               

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych. 

 

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

samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących, wynoszący 16 966 412,73 

zł, został wykonany w 95,95%, tj. w kwocie 16 279 636,53 zł.   

 

94,11%

5,89%

dochody bieżące

dochody
majątkowe
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Podsumowując wykonane dochody, subwencje, dotacje i dochody majątkowe stanowią 

znaczną część wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne to podatki i opłaty.  

Przeważająca część dochodów na zadania zlecone, własne i wpływów z tytułu subwencji wiąże 

się głównie z prowadzeniem programów rządowych typu: program 500+  czy program 

wspierania rodziny 300+. 

 

Rok 2020 zamknął  się nadwyżką budżetu w wysokości  245 810,68 zł. Jest to różnica 

pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami. 

Dzięki oszczędnemu wydatkowaniu środków publicznych i dodatkowym pozyskanym 

funduszom, konieczność finansowania inwestycji w 2020 r. w całości ze środków własnych 

nie zaburzyła płynności Gminy. 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 
Tabela 2.1. 2. Informacja z wykonania dochodów w  budżecie Gminy za rok 2020 r. 

Dział dochody 

Rolnictwo i łowiectwo 1 309 126,54 zł 

Górnictwo i kopalnictwo 1 512 zł 

Transport łączność 3 096,57 zł 

Turystyka 2 005,80 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 8 935,84 zł 

Administracja publiczna 75 553,70 zł 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 
30 759 zł 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000 zł 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnych  oraz wydatki związane z ich 

poborem 

4 776 957 zł 

Różne rozliczenia 5 079 370,70 zł 

Oświata i wychowanie 252 222,20 zł 

Pomoc społeczna 216 364,85 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza 69 981,64 zł 

Rodzina 4 967 491,28 zł 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490 019,41 zł. 

 

 

Podsumowując  wykonane dochody – najwyższe wpływy do budżetu gminy w 2020 r. 

pochodziły z: działu różne rozliczenia (m.in. subwencje, Fundusz Dróg Samorządowych i  

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 29,36% całkowitych wpływów; 

działu rodzina w wysokości 28,71% całkowitych wpływów oraz działu Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych  

oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 27,61% całkowitych wpływów. 
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Rysunek 2.1.2. Wykonanie planu dochodów za 2020 r. – podział na rodzaj źródło dochodów 

 

 

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za rok 2020 r. 
Tabela 2.1. 3. Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za rok 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

dochodów 

Plan wyjściowy według 

pierwotnej uchwały z dnia 

13 grudnia 2019 roku 

Plan po 

zmianach na 

2020 rok 

Wykonanie 

na 31.12.2020 r. 

% 

Wykonania 

1. - wydatki  bieżące 13 696 585,00 16 200 257,09 14 417 909,45 89,00 

2. - wydatki  

majątkowe 

2 677 105,00 2 677 581,00 2 635 676,40 98,43 

Wydatki ogółem 16 373 690,00 18 877 838,09 17 053 585,85 90,34 

 

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.  

 

W budżecie Gminy 2020 roku uwzględnione były dotacje z tytułu: 

1. dotacji przedmiotowej w wysokości 139 000 zł (wykonanie 131 450,92 zł) i celowej                 

w kwocie 33 000 zł (wykonanie 33 000 zł) Zakładowi Gospodarki Komunalnej                               

i Mieszkaniowej w Jeleniewie, 

2. dotacji podmiotowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w kwocie 

271 078 zł (przekazano 244 695,02 zł), 

7,57

0,01

0,02

0,01

0,05

0,44

0,18

0,09

27,61

29,36

1,46

1,25

0,40

28,71
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3. dofinansowania do przebudowy drogi Wołownia – Suchodoły Starostwu 

Powiatowemu w Suwałkach w wysokości planu i wykonania 240 000 zł, 

4. dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleniewo w kwocie planu i wykonania    

2 000 zł, 

5. dotacji podmiotowej w wysokości 114 065 zł (wykonanie 114 064,48 zł) Szkole 

Podstawowej w Prudziszkach – na utrzymanie prowadzonej szkoły, 

6. dotacji podmiotowej w wysokości 217 273 zł (wykonanie 212 426,40 zł) 

Oddziałowi Przedszkolnemu przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach – na 

utrzymanie prowadzonego przedszkola, 

7. dotacji podmiotowej Szkole Podstawowej w Prudziszkach – zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - w wysokości planu i wykonania 

1 460,25 zł, 

8. dotacji podmiotowej w wysokości 162 899 zł (wykonanie 161 826,64 zł) 

Stowarzyszeniu Pro-Sudovia – na utrzymanie prowadzonego przedszkola, 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, wykorzystane zgodnie z  przeznaczeniem. 

 
Rysunek 2.1. 3. Struktura wydatków ogółem w 2020 roku 

 

Zadania majątkowe do wydatków ogółem wyniosły  15,46%. Zostały wykonane zadania: 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan po 

zmianach  

na rok 2020 

wykonanie 

w roku 2020 

% 

wykonania 

 1 839 050,00 1 798 077,15 97,77 

1. 
Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B 

Wołownia - Suchodoły 
240 000,00 240 000,00 100,00 

2. 
Budowa drogi gminnej nr 101780B – droga we 

wsi Malesowizna 
1 520 181,00 1 520 180,85 99,99 

3. 
Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. 

Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie) 
20 000,00 15 756,30 78,78 

4. 
Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B 

Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie 
13 000,00 12 300,00 94,62 

5. 

Wykonanie dokumentacji technicznej na 

realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 

101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

10 000,00 9 840,00 98,40 

6. 
Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy 

bloku  w Jeleniewie) 
35 869,00 0,00 - 

84,54%

15,46%

Wydatki

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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 320 956,00 320 954,49 99,99 

7. 
Zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi 

Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł 

229 975,00 

80 802,00 

10 179,00 

229 974,24 

80 801,76 

10 178,49 

99,99 

99,99 

99,99 

 836,00 836,00 100,00 

8. 
Regulacja drogi gminnej nr 101791B 

Malesowizna (Turtu) 
836,00 836,00 100,00 

 516 739,00 515 808,76 99,82 

9. 
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo 

325 314,00 

130 104,00 

325 313,96 

130 103,81 
99,99 

99,99 

10. 

Instalacja fotowoltaiczna na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Jeleniewo (opracowanie 

kompletnego wniosku aplikacyjnego) 

15 321,00 14 391,00 93,93 

11. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek 13 000,00 12 999,99 99,99 

12. 

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych samorządowych 

zakładów budżetowych 

33 000,00 33 000,00 100,00 

OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 

ROK 
2 677 581,00 2 635 676,40 98,43 

 

 

2.2. Kredyty i pożyczki 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości                 

2 885 800,13 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu bez 

opóźnień w spłacie. 

Saldo wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek: 

- Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z BGK w Białymstoku ze środków 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie 

Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 

2016),  zobowiązanie na 31.12.2020 r. 192 500 zł, 

- Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego                                   

w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie 

ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), zobowiązanie na 

31.12.2020 r. 278 226 zł, 

- Umowa kredytu z dnia 28 września 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach                                                         

z przeznaczeniem na realizowane zdania inwestycyjne na okres spłaty 4 lat, zobowiązanie na 

31.12.2020r. 220 000 zł, 

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

Gospodarka wodno - ściekowa na okres 3 lat, zobowiązanie na 31.12.2020 r. 719 242,57 zł, 

- Umowa nr 20/1484 z 28 kwietnia 2020r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 

roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązanie na 31.12.2020 r.                        

1 475 831,56 zł. 
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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. Gmina 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 2020     

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wykonanie              

w roku 2020 
1. Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły 240 000,00 

2. Budowa drogi gminnej nr 101780B – droga we wsi Malesowizna 1 520 180,85 

3. 
Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w 

Jeleniewie) 
15 756,30 

4. 
Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B Czerwone Bagno – 

Podwysokie Jeleniewskie 
12 300,00 

5. 

Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa drogi 

gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego 
9 840,00 

7. 
Zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem 

Kamenduł 
320 954,49 

8. Regulacja drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) 836,00 

9. 
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie 

Jeleniewo 

 

455 417,77 

10. 
Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo 

(opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego)  
14 391,00 

11. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek 12 999,99 

12. 
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorządowych zakładów budżetowych 
33 000,00 

OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020: 2 635 676,40 

 

W 2020 r. Gmina Jeleniewo pozyskała 883 499,50 zł na realizację programów i 

projektów  ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 2 

projekty dotyczyły Instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo 

(dofinansowanie 85%) oraz zagospodarowania miejsca wypoczynku nad jeziorem Kamenduł 

w Łopuchowie (dofinansowanie 73,6%). 2 pozostałe projekty, które były w 100 % finansowane 

ze środków UE, dotyczyły programu Zdalna Szkoła, dzięki któremu Gmina pozyskała sprzęt 

komputerowy do zdalnej nauki dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo.. 
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Tabela 3.2. Wykaz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w roku 2020 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Środki z budżetu 

krajowego 

Środki z 

budżetu 

UE 

1. 

Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w 

Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z 

dofinansowaniem 85%) 

221 084,06 555 288,20 

2. 

Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad 

jeziorem Kamenduł w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z 

dofinansowaniem 73,6%) 

90 980,25 229 974,24 

3. 

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach: dotyczącego realizacji 

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

0,00 44 907,42 

4. 

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach: dotyczącego realizacji 

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

0,00 53 329,69 

OGÓŁEM ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

UNII EUROPEJSKIEJ: 
312 064,31 883 499,50 

 

W 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Jeleniewo 

otrzymała kwotę 500 000,00 zł z przeznaceniem na zadanie: przebudowę drogi gminnej nr 

101792B we wsi Szurpiły (długość 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długość 0,251 km) 

oznaczonej nr geod. 25/1, 26/1, 26/2, 15/1 - obręb Szurpiły oraz nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 - 

obręb Wodziłki, gmina Jeleniewo. Długość łączna drogi gminnej wraz z drogą wewnętrzną 

wynosi 2,043 km. Przebudowywana droga położona jest w Suwalskim Parku Krajobrazowym. 

Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku. 
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3.1. Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej 

w Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0531/19 pod nazwą 

„Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” na 

mocy umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0531/19-00 z dnia 05 marca 2020 r. o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

Celem projektu było zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE poprzez budowę 

instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy 

Jeleniewo, budynku stacji uzdatniania wody w Jeleniewie i budynku stacji uzdatniania wody w 

Gulbieniszkach.   

 
Rysunek 3.1.1. Tablica informacyjna przedsięwzięcia 

Opis inwestycji poniżej: 

 Stacja Wodociągów w Jeleniewie – Stacja Uzdatniania Wody (użytkownik Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), ul. Sportowa, 16-404 Jeleniewo. 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp.  
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Rysunek 3.1.2. Instalacja na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jeleniewie 

Stacja Uzdatniania Wody Gulbieniszki – SUW (użytkownik Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), Gulbieniszki, 16-404 Jeleniewo. Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp. 

   
Rysunek 3.1.3. Instalacja na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gulbieniszkach 

Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna 

o mocy 10,36 kWp.   

  
Rysunek 3.1.. Instalacja przy Urzędzie Gminy Jeleniewo 
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Realizacja projektu umożliwi: 

- Pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, które związane są z wytwarzaniem energii elektrycznej z 

„tradycyjnych źródeł”; 

- Zmniejszenie kosztów rachunków za energię elektryczną; 

- Rozproszenie produkcji energii; 

- Zwiększenie ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych. 

Inwestycja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników: 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt. 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,09 MWe 

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 66,72 tony równoważnika 

CO2 

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 

OZE – 82,16 MWhe/rok. 

  

Łączny koszt inwestycji wynosi: 455 417,77 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć 

tysięcy czterysta siedemnaście złotych 77/100). 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych 

projektu. 
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3.2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad 

jeziorem Kamenduł w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Gmina Jeleniewo w okresie od maja 2020 r. do końca listopada 2020 r. zrealizowała 

przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem 

Kamenduł”  

Realizacja powyższego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu środków 

finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  

 
Rysunek 3.2.1. Tablica informacyjna przedsięwzięcia 

Umowa o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1010025/19/20 z Województwem 

Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego była podpisana dnia 14 kwietnia 

2020 r. Dofinansowanie wyniosło 74 % kwoty kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład 

własny Gminy Jeleniewo wniesiono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Operacja została realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia  i 

spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych 

LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem 

projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w 

ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej: 

tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z 

działalnością rybacką. 
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Rysunek 3.2.2. Widok na działkę z lewej – maj 2020 r., z prawej – listopad 2020 r. 

Celem operacji było Stworzenie publicznej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zagospodarowanie 

miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł. Cel 

został osiągnięty. 

  
Rysunek 3.2.3. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji 

 

W ramach realizacji projektu zrealizowano cały zakres rzeczowy operacji polegający na: 

1) Utwardzeniu powierzchni gruntu, w tym wykonaniu do 10 miejsc parkingowych o 

nawierzchni żwirowej, w tym jednego miejsca dla niepełnosprawnych, oraz 

komunikacji wewnętrznej i dojścia do jeziora utwardzonego kostką ażurową; 

2) Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, w tym umocnienia skarpy nad wodą i 

wysypania piaskiem; 

3) Wykonaniu boiska do piłki siatkowej – 1 kpl; 

4) Utwardzeniu z bruku kamiennego paleniska na ognisko – 1 kpl; 

5) Dostawie i montażu pomostu pływającego w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 

m i szerokości 2,4 m na jeziorze Kamenduł – 1 kpl; 

6) Wykonaniu wiaty wypoczynkowej z grillem o konstrukcji drewnianej z jedną ścianą 

murowaną z cegły wraz ze stołem i ławami – 1 kpl; 
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Rysunek 3.2.4. Wiata wypoczynkowa z grillem  

7) Wykonaniu dwóch sztuk altan ze stołem i ławami o konstrukcji drewnianej – 2 kpl; 

8) Wykonaniu wiaty śmietnikowej o konstrukcji drewnianej – 1 kpl; 

9) Wykonaniu wiaty na toaletę o konstrukcji drewnianej – 1 kpl; 

10) Wykonaniu tablicy informacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z wydrukiem o 

treści opisującej walory przyrodnicze i kulturowe miejscowości Łopuchowo położonej 

na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1 kpl. 

 
Rysunek 3.2.5. Tablica informacyjna 
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11) Montażu urządzenia fotowoltaicznego – lampy solarnej – fotowoltaiczna lampa 

LED 20W z akumulatorem – 1 kpl; 

12) Wykonaniu parawanu przebieralni o konstrukcji drewnianej – 1 kpl; 

13) Dostawie i montażu małej architektury – ławki i stojaki na rowery – 6 sztuk ławek 

parkowych oraz 3 stojaki na rowery – 1 kpl. 

Operacja została zrealizowana na działkach nr geod. 94 i 95 w miejscowości 

Łopuchowo, gmina Jeleniewo, natomiast pomost pływający znajduje się na jeziorze Kamenduł 

– obręb Dzierwany, gmina Wiżajny. 
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3.3. Budowa drogi gminnej nr 101780B – droga we wsi Malesowizna  

“Budowa drogi gminnej nr 101780B - droga we wsi Malesowizna”  (P.T. km 0+000 – 

1+653,75 K.T.) zakres rzeczowy obejmował wykonanie: 

1) Roboty przygotowawcze 

2) Przepusty pod drogą i zjazdami – przepusty rurowe: z rur PE SN8 o średnicy 80 cm 

– 9 m, z rur PE SN8 o średnicy 50 cm – 10 m, z rur PE SN8 o średnicy 40 cm – 90 m 

3) Roboty ziemne – zdjęcie warstwy humusu, nasypy, wykopy 

4) Podbudowy – z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm C50/30 – 11 333,40 m2 i 121 

m2 

5) Nawierzchnie – nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grub. 5 cm – 

8733 m2 i warstwa ścieralna grub. 4 cm – 8605 m2, oraz nawierzchnia z kostki 

betonowej polbruk – 121 m2 

6) Elementy ulic – krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, korytka i zrzuty do rowu 

7) Roboty wykończeniowe – umocnienia skarp, rowów, poboczy, nawierzchnia 

zjazdów 

8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie. 

 

  
Rysunek 3.3.1. Widok na przebudowaną drogę, z lewej stan na jesień 2019 r., z prawej – stan na maj 2020 r.  

 

Termin realizacji przedsięwzięcia – od 17 października 2019 r. do dnia 28 maja 2020 r. 

 

16 czerwca 2020 roku otwarto przebudowany odcinek drogi gminnej nr 101780B we 

wsi Malesowizna. W uroczystym otwarciu uczestniczyli licznie zgromadzeni goście: poseł na 

Sejm RP Jarosław Zieliński, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu 

Marszałkowskiego, Wójtowie z okolicznych gmin, Dyrektor Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, w tym wykonawcy - Unibep 

S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa o. w Białymstoku  oraz reprezentanci Rady Gminy 

Jeleniewo, okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sołectw, a także 

mieszkańcy. 
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Rysunek 3.3.2. Uroczyste otwarcie drogi we wsi Malesowizna  

Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej - droga we wsi Malesowizna" zostało dofinansowane 

z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość zadania: 1 519 750,09 zł, kwota 

dofinansowania: 760 428,54zł. 

 
Rysunek 3.3.3. Otwarcie drogi  
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3.4. Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - 

Suchodoły  

 

W dniu 30 października 2020 roku dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej 

Nr 1140B Wołownia – Suchodoły. 

Do chwili przebudowy droga była żwirowa. Zakres przebudowy drogi o długości 3 622 

m  obejmował m. in.: 

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m (z 

poszerzeniami na łukach); 

- wzmocnienie  konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2, 

poprzez ułożenie warstw bitumicznych; 

- wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego; 

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci 

przydrożnych rowów odwadniających oraz przepustów. 

 

 

 

 

   
Rysunek 3.4.1. Widok na przebudowaną drogę, z lewej stan na listopad 2017 r., z prawej – stan na październik 2020 r. 

Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną 

znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz 

wyeliminuje zapylenie otoczenia drogi. 
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Rysunek 3.4.2. Odbiór techniczny przebudowanej drogi 

 

Całkowity koszt zadania to kwota 901 258,57 zł. Drogę przebudowano dzięki 

dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych  oraz Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  Wkład finansowy z budżetu Gminy Jeleniewo  wyniósł 240 000,00 

zł. 
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3.5. Realizacja projektu Zdalna Szkoła w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  

 

Celem projektu jest dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do zdalnej nauki, 

który umożliwi uczniom i nauczycielom uczestnictwo w  systemie kształcenia zdalnego 

i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. 

23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 1781/2020 

pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. 

Spokojnej 13A a Gminą Jeleniewo, z siedzibą w Jeleniewie 16-404, przy ul. Słonecznej 3, w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

 
Rysunek 3.5.1. Sprzęt zakupiony w ramach projektu 

Szkoła, która została objęta projektem:  Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jeleniewie 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 44 907,42 zł  

Okres realizacji projektu: 23.04.2020 r. – 23.10.2020 r. 

Planowano zakup 12 zestawów komputerowych, jednak w wyniku 

przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego, ostatecznie zakupiono 21 

komputerów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem. 18 maja 2020 roku Wójt Gminy 

Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie pierwsze 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem 

(tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, pakiet MS Office MOLP, Antywirus). 15 
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czerwca 2020 roku Wójt Gminy Jeleniewo przekazał szkole kolejne  9 zestawów 

komputerowych z  oprogramowaniem (tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, 

pakiet MS Office MOLP, Antywirus). Ogółem szkoła otrzymała 21 sztuk zestawów 

komputerowych, na które gmina pozyskała 44 907,42 zł w ramach rządowego programu Zdalna 

Szkoła. Zakupiony sprzęt został użyczony potrzebującym uczniom oraz nauczycielom szkoły 

do zdalnej nauki w czasie panującej epidemii do kształcenia na odległość. 

   
Rysunek 3.5.2. Przekazanie sprzętu komputerowego 
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3.6. Realizacja projektu Zdalna Szkoła + w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  

 

Kazimierz Urynowicz, Wójt Gminy Jeleniewo, przekazał Pani Bożenie 

Sobieszczańskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 

Jeleniewie 19 nowych zestawów komputerowych. Każdy zestaw składa się z komputera 

stacjonarnego wraz z monitorem, kamery, słuchawek, myszki oraz podkładki pod myszkę. 

Dodatkowo komputery zabezpieczone są programami antywirusowymi oraz wyposażone w 

pakiet biurowy MS Office. 

Ogólna wartość przekazanego sprzętu wynosi 52 278,69 zł i w całości pochodzi ze 

środków Unii Europejskiej z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”. 

 
Rysunek 3.6.1. Sprzęt zakupiony w ramach projektu 

Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w 

warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada 

na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć 

w kształceniu zdalnym. To już druga edycja programu grantowego, w której uczestniczy 

Gmina Jeleniewo. 
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Rysunek 3.6.2. Przekazanie sprzętu komputerowego 
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4 .  F U N D U S Z  S O Ł E C K I  
 

W roku 2020 realizowano fundusz sołecki zaplanowany w roku 2019. Plan 

wygospodarowanych w ramach funduszy sołeckich środków wynosił 376 613,06 zł, które 

wykonano w wysokości 298 502,20 zł (79,26%).  

Fundusz sołecki został realizowany we wszystkich sołectwach, które złożyły wnioski.  

 
Rysunek 4. 1. Wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2020 

 

Na  niektórych zadaniach wykonanie jest niższe od planu. Wynika to z: 

- niższych kosztów zakupów niż planowano, 

- pandemii Sars-Cov 2 (opóźnień w realizacji). 

W ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę 37 756,29 

zł:  

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania „Remont i 

przebudowa (modernizacja) chodnika w Jeleniewie”, sporządzenie map do celów 

projektowych (Jeleniewo) 15 756,30 zł, 

- wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i kosztorysowej – modernizacja 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Podwysokie Jeleniewskie)  9 000 zł, 

- budowa oświetlenia ulicznego (Udziejek)  12 999,99 zł. 

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim remontów dróg gminnych i wewnętrznych, 

zakupów na usługi drogowe, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zakupów z 

przeznaczeniem na oznakowanie kierunków posesji czy wymiany lamp ulicznych. 
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W 2020 roku na Fundusz Sołecki z budżetu Gminy Jeleniewo zaplanowano środki w 

kwocie 376 613,06 zł, zaś wydatkowano 79,26% planu, czyli 298 502,20 zł. Wydatki 

kształtowały się następująco:  
Tabela 4.1. 1. Wydatki na Fundusz Sołecki w 2020 roku 

Sołectwo/ Przeznaczenie 

Plan po zmianach 

na dzień  31 

grudnia  

2020 roku 

Wykonanie  

w 2020 roku 

% 

wykonania 

planu 

2 3 4 5 

 Bachanowo 12 925,69 7 546,05 58,38 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 394,39 1 014,75 15,87 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 6 531,30 6 531,30 100,00 

Białorogi 13 262,05 10 873,20 81,99 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 10 262,05 9 286,50 90,49 

Wznowienie znaków granicznych 3 000,00 1 586,70 52,89 

Błaskowizna 5 039,93 4 621,37 91,70 

Tabliczki strzałkowe, obejmy podwójne, 

lustra 
1 900,00 1 755,47 92,39 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 544,63 270,60 49,69 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 2 595,30 2 595,30 100,00 

Czajewszczyzna 10 523,15 5 565,75 52,89 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 039,80 1 082,40 17,92 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 4 483,35 4 483,35 100,00 

Czerwone Bagno 10 427,05 10 135,20 97,20 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 491,05 6 199,20 95,50 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 3 936,00 3 936,00 100,00 

Gulbieniszki 14 126,96 10 787,10 76,36 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 5 861,36 2 521,50 43,02 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 8 265,60 8 265,60 100,00 

Hultajewo 12 925,69 9 126,60 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 12 925,69 9 126,60 100,00 

Ignatówka 10 811,45 1 635,90 15,13 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 9 445,45 270,60 2,86 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 366,00 1 365,30 99,95 

Jeleniewo 25 362,76 19 919,06 78,54 

Tablice drogowe 1 200,00 1 200,00 100,00 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 1 732,76 1 732,76 100,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej                           

i kosztorysowej na zadanie: „Remont i 

przebudowa (modernizacja) chodnika w 

Jeleniewie”, sporządzenie map do celów 

projektowych 

20 000,00 15 756,30 78,78 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 230,00 1 230,00 0,00 

Oznaczenie posesji 1 200,00 0,00 - 

Kazimierówka 15 087,98 9 366,45 62,08 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 12 087,98 9 366,45 77,49 

Oznaczenie posesji 3 000,00 0,00 - 

Krzemianka 12 877,64 5 528,85 42,93 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 12 877,64 5 528,85 42,93 

Leszczewo 15 184,08 14 554,15 95,85 

Tabliczki strzałkowe, obejmy podwójne 200,00 155,47 77,74 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 10 684,08 10 684,08 100,00 

Wznowienie znaków granicznych 

określających granice pomiędzy działkami 
4 300,00 3 714,60 86,39 

Łopuchowo 12 541,28 12 541,28 100,00 
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Remont drogi gminnej  – żwirowanie 676,50 676,50 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 11 864,78 11 864,78 100,00 

Okrągłe 13 262,05 4 650,78 35,07 

Wypisy i wyrysy działek, aktualizacja 

użytków 
13 262,05 4 650,78 35,07 

Podwysokie Jeleniewskie 13 021,79 13 021,79 100,00 

Wykonanie uproszczonej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej - modernizacja 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

9 000,00 9 000,00 100,00 

Wypisy, wyrysy działek, opłaty za wpis w 

księdze wieczystej 
1 523,80 1 523,80 100,00 

Montaż lampy oświetlenia ulicznego 2 497,99 2 497,99 100,00 

Prudziszki 22 151,46 22 050,95 99,55 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 14 651,46 14 606,25 99,69 

Lustro, słupek, obejmy 1 000,00 1 000,00 100,00 

Wykonanie ogrodzenia posesji Szkoły 

Podstawowej        w Prudziszkach 
6 500,00 6 444,70 99,15 

Rutka 11 388,06 11 063,85 97,15 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 323,81 0,00 - 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 11 064,25 11 063,85 99,99 

Rychtyn 11 243,91 7 023,30 62,46 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 10 567,31 6 346,80 60,06 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 676,60 676,50 100,00 

Sidory 12 000,00 7 472,25 62,27 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 5 309,20 811,80 15,29 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 6 690,80 6 660,45 99,55 

Sidory Zapolne 10 090,69 9 581,70 94,96 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 10 090,69 9 581,70 94,96 

Sidorówka 13 982,81 10 499,28 75,09 

Lustro, słupek 1 000,00 825,33 82,53 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 9 089,86 5 781,00 63,60 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 3 892,95 3 892,95 100,00 

Sumowo 11 916,62 10 860,90 91,14 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 3 921,62 2 865,90 73,08 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 7 995,00 7 995,00 100,00 

Szeszupka 5 475,10 5 455,05 99,63 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 5 475,10 5 455,05 99,63 

Ścibowo 12 204,93 11 586,60 93,94 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 619,93 6 002,40 90,67 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 5 585,00 5 584,20 99,99 

Udryn 13 262,05 10 776,50 81,26 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 000,00 5 522,70 92,05 

Wypisy, wyrysy działek, opłaty za wpis w 

księdze wieczystej 
7 262,05 5 253,80 72,35 

Udziejek 15 087,98 14 961,84 99,16 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 2 087,98 1 961,85 93,96 

Budowa oświetlenia ulicznego 13 000,00 12 999,99 99,99 

Wodziłki 12 060,78 12 054,00 99,94 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 6 544,23 6 537,45 99,90 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 5 516,55 5 516,55 100,00 

Wodziłki 2 037,23 1 974,15 96,90 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 807,23 744,15 92,19 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 1 230,00 1 230,00 100,00 

Zarzecze Jeleniewskie 11 291,96 9 852,30 87,25 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 1 429,31 473,55 33,13 
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Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 8 062,65 8 062,65 100,00 

Wznowienie znaków granicznych 1 800,00 1 316,10 73,12 

Żywa Woda 15 039,93 13 416,00 89,20 

Remont drogi gminnej  – żwirowanie 1 635,90 1 635,90 100,00 

Remont drogi wewnętrznej  - żwirowanie 4 364,10 4 364,10 100,00 

Wykonanie podziałów geodezyjnych 5 789,93 5 166,00 89,22 

Montaż opraw oświetlenia ulicznego 3 250,00 2 250,00 69,23 

Wykonanie ogółem: 376 613,06 298 502,20 79,26 

 

 

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. 

 

  
Rysunek 4. 1. Prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego, droga gminna we wsi Łopuchowo 

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. 
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Rysunek 4. 2. Prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego, droga gminna we wsi Łopuchowo 
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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 2020 roku uczęszczało 222 uczniów do trzynastu oddziałów, a w okresie od 

września do grudnia 2020 roku uczęszczało 224 uczniów do czternastu oddziałów. 

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

23,95 etatów nauczycielskich. 

 

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie funkcjonowały dwa 

oddziały przedszkolne z grupą dzieci 5 i 6-letnich w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku 

z liczbą 36 dzieci, a od września do grudnia 2020 roku jeden oddział przedszkolny z liczbą 25 

dzieci. Zatrudnionych było pięciu nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

stanowi  1,82 etatu nauczycielskiego. 

W dniach 16 – 18.06.2020 r. odbył się egzamin ósmoklasisty.  

 

 

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 

Jeleniewie w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli zadowalające wyniki z poszczególnych 

części egzaminu ósmoklasisty. Zauważalna jest różnica między wynikami z zakresu języka 

polskiego, a pozostałymi przedmiotami.  

 

W zakresie egzaminu ósmoklasisty uczniowie klasy VIII uzyskali następujące wyniki  

w odniesieniu do dziewięciu gmin powiatu suwalskiego: 

1) język polski – 54,87% (piąty wynik); 

2) matematyka – 58,70% (pierwszy wynik); 

3) język angielski - 61 % (pierwszy wynik). 
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Wyniki sprawdzianu po klasie ósmej w ujęciu graficznym:  

 
Rysunek 5. 1.1. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty – powiat suwalski – język polski   

 
Rysunek 5. 1.2. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty – powiat suwalski – matematyka   

 

 
Rysunek 5. 1.3. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty – powiat suwalski – język angielski 
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2) W ramach Szkoły Podstawowej w Prudziszkach działają: 

 Szkoła Podstawowa  

 Dwa oddziały przedszkolne  

 

3) W roku 2020 Stowarzyszenie PRO-SUDOVIA prowadziło przedszkole i żłobek. 

Zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do obu placówek 

może uczęszczać łącznie 40 dzieci, w tym: 

- 15 dzieci do żłobka, 

- 25 dzieci do przedszkola. 

 

Dnia 29 kwietnia 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie nieodpłatnie 

przekazało gminie Jeleniewo  20 sztuk komputerów stacjonarnych MSI Wind Top 

AE2282. Komputery zostały przekazane uczniom Szkoły Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie, a także uczniom Szkoły Podstawowej w Prudziszkach. 

 

Rysunek 5.1.4.. Przekazanie komuterów Gminie Jeleniewo 
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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”. W  skład komisji 

weszło 6 osób.  

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji jest realizacja 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. W 2020 roku wysokość środków pochodzących z opłat 

za zezwolenia za rok 2020 wynosiła 43.496,48złoty + kwota niewykorzystana w budżecie za 

2019 rok – 29.282,76 zł co dało łącznie budżet na 2020 rok w wysokości – 72.779,24 zł. 

W 2020 roku Gminna Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw 

dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży szkolnej.  

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 2020 rok, a w szczególności polegających na 

dofinansowaniu programów profilaktycznych i imprez w ramach programów dla dzieci i 

młodzieży na łączna kwotę – 5.662,02 zł : 

1. spotkania pn. „Spotkania warsztatowe w Bibliotece jako sposób na zdrowe, 

bezalkoholowe spędzenie wolnego czasu – młodzież i seniorzy” w dniach od 

15.02.2020 r. do 15.03.2020 r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Jeleniewie, kwota dofinansowania 2007,34 zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 580 

osób. 

2. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Letnie szaleństwo bez wspomagania” – konkurs 

odbył się w okresie od 21 lipca do 20 sierpnia 2020 roku – wnioskodawca: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie, kwota dofinansowania 654,68 zł, uczestnicy 

- liczba szacunkowa ok. 17 osób. 
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Rysunek 5.2.1. Konkurs „Letnie szaleństwo bez wspomagania” 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                              

i Narkomanii w Jeleniewie w 2020 roku w ramach posiadanego budżetu dofinansowała imprezy                     

i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 2 

662,02 zł oraz zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniewie kwota – 

3 000,00 zł ( na zajęcia pozaszkolne). 

Ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i w obawie o 

zdrowie i ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone obostrzenia w 

związku z powyższym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie ograniczyła w  2020 roku swoją działalność i 

wydatkowanie środków finansowych. 

Od 22.04.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie wydawał maseczki 

wielorazowego użytku dla Seniorów z Gminy Jeleniewo (kobiety 60+ i mężczyźni 65+). 

Maseczki Seniorzy odbierali osobiście, w akcję dystrybucji maseczek w sołectwach aktywnie 

włączyli się także Sołtysi. 
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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. 

 
Rysunek 5.3.1. Boisko sportowe 

 Siłownia na wolnym powietrzu 

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

 
Rysunek 5.3.2. Siłownia na wolnym powietrzu 

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

ciągi komunikacyjne, tablice informacyjne.   

   
Rysunek 5.3.3. Miejsce wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie   

 Miejsce wypoczynku nad jeziorem Kamenduł w Łopuchowie   

Zagospodarowanie terenu: utwardzona powierzchnia gruntu, w tym do 10 miejsc parkingowych 

o nawierzchni żwirowej oraz komunikacja wewnętrzna i dojście do jeziora utwardzonego 

kostką ażurową; boisko do piłki siatkowej, utwardzone z bruku kamiennego palenisko na 

ognisko, pomost pływający w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 m i szerokości 2,4 m na 

jeziorze Kamenduł, wiata wypoczynkowa z grillem o konstrukcji drewnianej z jedną ścianą 

murowaną z cegły wraz ze stołem i ławami, 2 altany ze stołem i ławami o konstrukcji 

drewnianej, wiata śmietnikowa o konstrukcji drewnianej, wiata na toaletę, tablica informacyjna 

 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.  
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Rysunek 5.3.4.  OSA w Jeleniewie 

 

 Place zabaw jako element zagospodarowania terenu obok punktu przedszkolnego w 

Jeleniewie  

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. 

   
Rysunek 5.3.5.  Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach 
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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”,  

 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.    

Na terenie gminy Jeleniewo działa jedna biblioteka publiczna jako instytucja kultury. 

W 2020 roku przybyło 308 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru 

bibliotecznego o łącznej wartości 9 711,69 złotych. 

W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem 

niżej wymienionych spotkań:    

- Ferie zimowe 2020 – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Luty – spotkania seniorów 

- wakacje w Bibliotece - warsztaty dla dzieci z terenu Gminy.  

W związku z obostrzeniami wynikającymi z panującej epidemii, biblioteka nie mogła 

organizować zaplanowanych imprez.   

 Instytucja kultury na dzień 31.12.2020 roku nie posiadała zobowiązań 

długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie ogółem w 2019 r. wynosił 

12925 pozycji. W ciągu 2020 roku przybyło 308 pozycji. Stan księgozbioru na dzień  

31.12.2020 r.  wynosił 13233 pozycji, w tym: 

    - literatura piękna dla dorosłych - 6305 

    - literatura piękna dla dzieci - 3735 

    - inna                                    - 3193 

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece w Jeleniewie było 356 zarejestrowanych 

użytkowników. W ciągu 2020 roku zarejestrowano 162 wypożyczających książki 

(czytelników), w tym: 

      - do 5 lat - 3 

       - 6 - 12 lat - 34 

        - 13 - 15 lat - 19 

        - 16 - 19 lat - 37 

       - 20 - 24 lat - 11 

       - 25 - 44 lat - 18 

      - 45 - 60 lat - 36 
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      -powyżej 60 lat- 4 

      - uczący się - 94 

      - pracujący  - 58 

      - pozostali - 10 

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,    

 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 wyniosły 155,00 zł. 

W związku z obostrzeniami wynikającymi z panującej epidemii,  Izba Pamięci 

Jaćwieskiej nie mogła być odwiedzana przez turystów.   
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5.5. Infrastruktura techniczna 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie eksploatuje pięć  ujęć 

wód na terenie gminy Jeleniewo: Gulbieniszki, Jeleniewo, Szurpiły 1, Szurpiły 2 i Białorogi. 

W 2020 roku Zakład wydał 52 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 5 warunków 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Na terenie gminy zostało wykonane 26 nowych przyłączeń do sieci wodociągowej 

(wodociąg Jeleniewo – 11, wodociąg Gulbieniszki - 3, wodociąg Szurpiły – 8, wodociąg 

Białorogi – 4) oraz 6 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W roku 2020 r. ze wszystkich ujęć wody 

pobrano 238998 m3 wody, z czego do celów technologicznych uzdatniania wody zostało zużyte 

6771 m3. Ilość wody dostarczonej do odbiorców końcowych na podstawie wystawionych faktur 

wyniosła 194616 m3. Co stanowi 83,8% całkowitej ilości wody wprowadzanej do sieci. W 

2020 r. wystąpiło 18 awarii sieci wodociągowej (13 przecieków) oraz 15 awarii urządzeń 

kanalizacyjnych. 

Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach wyniosła 22283 m3. Natomiast ilość ścieków 

wprowadzonych do kanalizacji ZGKiM na podstawie wystawionych faktur wyniosła 20812 m3 

(co stanowi ok. 93,4% wszystkich ścieków). 

Ilość strat wody w sieci wodociągowej oraz ilość ścieków odprowadzonych do 

kanalizacji w sposób niekontrolowany do sieci kanalizacyjnej zmniejszyła się w stosunku do 

poprzedniego roku. Zwiększenie efektywności funkcjonowania zakładu pozwoliło na realizację 

zadań zakładu w podstawowym zakresie jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, pomimo rosnących kosztów funkcjonowania.  
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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 2020 roku w ramach gospodarki nieruchomościami w Gminie Jeleniewo dokonano 

zbycia i nabycia następującego mienia:  

Informacja o dochodach / rozchodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy 

/ nabycia składników majątkowych na rzecz Gminy Jeleniewo. 

1) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej w obrębie geodezyjnym 

Malesowizna: działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 119/2 o powierzchni 0,0396 ha, 

120/3 o powierzchni 0,0028 ha, stanowiące własność mienie gminne gm. Jeleniewo o wartości 

1203,00 zł - nieruchomości stanowiące nieczynne części pasów drogowych dróg gminnych we 

wsi Malesowizna użytkowane rolniczo na działki oznaczone nr. geod. 6/17 - o powierzchni 

0,0143 ha, 6/19 – o powierzchni 0,0138 ha, 6/21 – o powierzchni 0,0452 ha stanowiące 

własność osoby fizycznej, o wartości 2039,00 zł - nieruchomości stanowią część pasa 

drogowego drogi gminnej we wsi Malesowizna, gm. Jeleniewo. Działki zamieniono z dopłatą 

na rzecz osoby fizycznej w wysokości 836 zł. 

Zamiana nieruchomości nastąpiła  w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 11182/2020 z 

dnia  23 listopada 2020 roku 

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 32 decyzje zatwierdzające podział 

nieruchomości. 
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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 31grudnia 2020 r.  gruntów mienia komunalnego ogółem było 189,8195 ha 

wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 3 870 707,40  zł, w tym: 

1) grunty rolne -  36,5377 ha na wartość  szacunkową  803 829,40 zł, 

2) w wieczystym użytkowaniu gruntów - 1,2397 ha  na wartość szacunkową  30 000 zł. 

3) grunty oddane w dzierżawę -  5,4105  ha  na szacunkową wartość 119 031,00 zł. 

4) działki rolne z warunkami zabudowy -  0,5972 ha  na szacunkową wartość           

113 468,00zł. 

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r. 

L.p. Obręb 
Powierzchnia 

ogólna [ha] 

Grunty 

rolne 

[ha] 

Drogi 

gminne 

[ha] 

Drogi 

gminne 

wewnętrzne 

[ha] 

Grunty 

pod 

wodami 

[ha] 

Wartość 

ogólna  

(ewidencyjna    

tys. zł] 

1. Bachanowo 6,8527 1,2691 4,0775 1,5061 0,0000 139,5922 

2 Błaskowizna 5,7873 0,6806 0,6736 4,4331 0,0000 117,1072 

3 Białorogi 4,4753 1,7361 0,5042 2,1527 0,0823 93,8012 

4 Czajewszczyzna 3,6782 0,0000 1,1100 2,5682 0,0000 73,564 

5 Czerwone 

Bagno 

3,9003 0,3971 2,5878 0,9154 0,0000 78,8002 

6 Gulbieniszki 3,8635 1,2695 1,7242 0,8698 0,0000 79,809 

7 Hultajewo 3,4749 0,0993 1,7159 1,6597 0,0000 69,6966 

8 Ignatówka 1,2600 0,0000 0,2000 1,0600 0,0000 25,2 

9 Jeleniewo 14,5424 7,1732 3,533 3,8362 0,0000 305,1944 

10 Kazimierówka 7,9153 5,9600 0,7549 1,2004 0,0000 170,226 

11 Krzemianka 4,2271 0,0454 2,7656 1,4161 0,0000 84,6328 

12 Leszczewo 9,9412 0,6192 3,4572 5,8648 0,0000 200,0624 

13 Łopuchowo 6,9127 1,4490 0,6600 4,8037 0,0000 141,152 

14 Malesowizna 12,2266 1,5955 5,6271 4,9921 0,0119 247,842 

15 Okrągłe 4,0781 0,4905 2,3359 1,2517 0,0000 82,543 

16 Podwysokie  

Jeleniewskie 

5,4599 0,7652 2,9047 1,7900 0,0000 110,7284 

17 Prudziszki 8,9672 1,8263 3,2144 3,9265 0,0000 182,9966 

18 Rutka 6,8819 0,3568 1,2187 5,3064 0,0000 138,3516 

19 Rychtyn 3,5176 0,0000 0,4269 3,0907 0,0000 70,352 

20 Sidorówka 4,6676 0,1500 2,1600 2,3576 0,0000 93,652 

21 Sidory 3,9214 0,0707 0,8678 2,9829 0,0000 78,5694 

22 Sidory Zapolne 1,1100 0,0000 0,8000 0,3100 0,0000 22,2 

23 Suchodoły 2,6462 0,0000 1,2363 1,4099 0,0000 52,924 

24 Sumowo 1,6818 0,0554 0,7600 0,8664 0,0000 33,7468 

25 Szeszupka 1,6648 0,1200 0,7726 0,7722 0,0000 33,536 



Raport o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2020  

56 | S t r o n a  

               

26 Szurpiły 9,5170 1,5403 5,2996 2,6771 0,0000 193,4206 

27 Ścibowo 2,4218 0,0800 1,8100 0,5318 0,0000 48,596 

28 Udryn 10,7166 4,3193 2,845 3,5223 0,0300 223,2706 

29 Udziejek 6,7277 1,5421 1,2100 3,9756 0,0000 137,6382 

30 Wodziłki 9,3302 1,1825 5,1892 2,9585 0,0000 188,969 

31 Wołownia 6,3421 0,9052 1,3782 4,0587 0,0000 128,6524 

32 Zarzecze 

Jeleniewskie 

4,7111 0,6712 1,3181 2,7218 0,0000 95,5644 

33 Żywa Woda 6,3990 0,1682 2,6541 3,5767 0,0000 128,3164 

Razem 189,8195 36,5377 67,7925 85,3651 0,1242 3870,7074 

 

Budynki i obiekty stanowiące własność mienia gminnego. 

- Budynki użytkowe szt.- 2 w tym: 

- budynek urzędu gminy  

budynek socjalno-usługowy “Zębiec”. 

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

„Inki” w Jeleniewie i Szkoła Podstawowa w Prudziszkach prowadzona przez Stowarzyszenie 

“EDUKATOR” w Łomży. 

W Jeleniewie znajduje się biblioteka, świetlica oraz OSP.  

 Na terenie gminy Jeleniewo działa  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w formie samorządowego zakładu budżetowego. 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. 

Gmina posiada zamknięte wysypisko śmieci o powierzchni 8 300  m2,  które  uległo 

rekultywacji gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Długość wszystkich dróg gminnych publicznych  na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 

104,199 km. 

Na terenie Gminy Jeleniewo jest 21,078 km dróg o nawierzchni bitumicznej, o 

nawierzchni betonowej – 0,149 km, o nawierzchni z kostki brukowej 0,08 km oraz  82,892 km 

o nawierzchni tłuczniowej/żwirowej/gruntowej. 
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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 2020 r. do Urzędu Gminy Jeleniewo wpłynęło 16 wniosków dotyczących uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć. Zostało 

wydanych 11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, 

2 decyzje umarzające postępowania administracyjne, 2 decyzje o przeniesieniu decyzji o 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć oraz 1 decyzję 

zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

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 2020 roku z punktu konsultacyjnego skorzystało 120 osób. Ostatecznie złożono 

23 wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych: 

663 026,00 złotych. Oprócz osobistych spotkań z konsultantem, wielu mieszkańcom zostały 

udzielone porady telefoniczne i mailowe.  

Wnioski złożone w 2020 roku zostały już rozpatrzone przez Wojewódzki Fundusz 

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

Pracownik Urzędu Gminy pomaga także w składaniu wniosków o zwrot poniesionych kosztów 

na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (wnioski o płatność). 

7.3. Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” 

W 2019 r. 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”. 20 grudnia 2019 roku 

Wójt Gminy Jeleniewo złożył wniosek o dofinansowanie na kwotę 55 600zł. Z regulaminu 

naboru wniosków wynikało, 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 formalną.  
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Rysunek 7.3.1. Przebieg odbioru folii rolniczych od mieszkańców 

W czerwcu 2020 r. mieszkańcy Gminy Jeleniewo oddali 57,198 Mg z planowanych 

111,2 Mg odpadów. Odpady były odbierane na placu przy kościele parafialnym w Jeleniewie. 

Gmina Jeleniewo osiągnęła efekt ekologiczny przedsięwzięcia, określony jako masa odpadów 

poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w ilości: 57,198 Mg. 

          
Rysunek 7.3.1. Przebieg odbioru folii rolniczych od mieszkańców 

 

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Jeleniewo uzyskała dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 28 598,82 zł, co 

stanowi 100% kosztów zadania. 
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7.4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

W 2020 roku mieszkańcy gminy Jeleniewo w okresie od 1 lutego do 28 lutego oraz od 

1 sierpnia do 31 sierpnia złożyli 702 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z tego tytułu gmina wypłaciła 

rolnikom 719 435,55 zł. 

7.5. Odpady komunalne 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z terenu gminy Jeleniewo oraz ich zagospodarowanie realizowane było w 

roku 2020 na podstawie umowy zawartej z firmą MPO Spółką z o.o. w Białymstoku, ul. 42 

Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok NIP 542 - 020 - 10 – 38. 

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

byłej oczyszczalni) i w 2020 roku prowadzony był przez firmę MPO Spółką z o.o. w 

Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok. 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 X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo. 

 

Tab. 7.4.1. Rozliczenie opłaty za odpady komunalne  i jej wydatkowanie przedstawia się następująco: 

Lp. Rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Pozostałość na rok następny 

1. 2013 97 371,00 78 000,08 19 370,92 

2. 2014 199 054,30 170 776,96 28 277,34 

3. 2015 198 086,90 212 709,04 -14 622,14 

4. 2016 218 172,72 241 338,88 -23 166,16 

5. 2017 333 110,81 302 325,64 30 785,17 

6. 2018 341 187,70 348 095,36 -6 907,66 

7. 2019 421 623,51 411 488,11 10 135,40 

8. 2020 471 540,71 603 155,87 -131 615,16 
 

 

Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w 2020 r. nie 

był systemem zbilansowanym - Gmina Jeleniewo dopłaciła do wywozu odpadów 

komunalnych. Rok 2020 charakteryzował, w porównaniu do dochodów i wydatków lat 

poprzednich, wysoki wzrost wydatków. Gmina Jeleniewo dołożyła wszelkich starań do 

zbilansowania systemu – podjęła uchwały zmieniające sposób naliczania opłaty (z 

gospodarstwa na mieszkańca, co nakazywała ustawa) oraz dokonała przeszacowania stawki – 

ostatnia zmiana stawki podjęta została w grudniu 2020 r. 
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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 

 

           
Rysunek 8.1.1. Samochody OSP Jeleniewo 

W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniewie brała udział w 26 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym:  

 pożary  - 8, 

 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. – 18, 

 wyjazdy gospodarcze –  brak.  

 OSP Bachanowo z siedzibą w Błaskowiźnie – powstała w roku 1966  

 
Rysunek 8.1.2. Samochodód OSP Bachanowo 

W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bachanowie brała udział w 4 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym:  

 pożary – brak, 

 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. – 4, 

 wyjazdy gospodarcze –brak. 

 OSP Podwysokie Jeleniewskie – powstała w roku 1968  
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Rysunek 8.1.3. OSP Podwysokie Jeleniewskie 

W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Podwysokim Jeleniewskim brała udział w 2 

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 – brak. 

 

 OSP Gulbieniszki – powstała w roku 1969  

 
Rysunek 8.1.4. OSP Gulbieniszki 

W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Gulbieniszkach nie brała udziału w 

działaniach ratowniczo gaśniczych. 

Częste wyjazdy do działań ratowniczo gaśniczych, udział w ćwiczeniach oraz 

zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa wystawiają jednostkom wysoką ocenę. 

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.  
Tabela 8.1.1.  SprzętOSP z ternu 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 
5 sztuk 3 sztuki 
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-Fiat Ducato Maxi 349 [B]22 

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.  

Uchwałą Nr XIX/227/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 

r. przyznano Gminie Jeleniewo dotację w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej Jeleniewo. W ramach dotacji zakupiono kompletny aparat nadciśnieniowy w ilości 

2 szt., narzędzie ratownicze do przebijania i podważania elementów konstrukcji, wąż tłoczny              

fi 52/20 z łącznikiem, sito kominowe i rękawice specjalne. 

Reasumując, bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie gminy Jeleniewo jest 

zapewnione przez dobrze zorganizowane i wyposażone w sprzęt jednostki OSP oraz 

odpowiednio wyszkolonych strażaków. 

Dnia 21 lutego 2020 roku na placu przy strażnicy OSP Jeleniewo miało miejsce 

przekazanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w  Suwałkach dla OSP 

Gulbieniszki 12-letniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. 

 

Rysunek 8.1.5. Samochód OSP Gulbieniszki 
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8.2. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 

Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Jeleniewo w 2020 roku 

zostały zawarte w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 105.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dn. 

23.01.2020 r. 

Zasadniczymi celami działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

gminie Jeleniewo w 2020 roku było opracowanie nowego Planu operacyjny funkcjonowania 

Gminy Jeleniewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny, doskonalenie działania Urzędu Gminy Jeleniewo w warunkach wyższych stanów 

gotowości obronnej państwa oraz realizacji przygotowań obronnych w czasie pokoju; 

weryfikowanie poziomu przygotowania pozamilitarnych struktur obronnych gminy do 

realizacji zadań w sytuacji podwyższania stanów gotowości obronnej Państwa. 
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9 .  P O M O C  S P O Ł E C Z N A  

9.1. Domy pomocy społecznej 

Kierowanie do domów pomocy społecznej (dps) oraz ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w dps jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i wynika 

z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. Mieszkańcy naszej gminy są umieszczeni 

w dwóch placówkach: 

1. Domu Pomocy Społecznej „Lili” dla osób przewlekle psychicznie chorych, nie 

wymagających leczenia szpitalnego, którego organem prowadzącym jest Mazurska 

Wspólnota Gospodarcza Sp. z o.o. w Golubiach. Dom został zarejestrowany w rejestrze 

domów pomocy społecznej woj. warmińsko – mazurskiego pod nr 16 na czas 

nieokreślony (decyzja nr: PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD. z dn. 11 sierpnia 2011 r.). W 

tym domu są umieszczone trzy osoby. 

2. Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach dla osób przewlekle somatycznie 

chorych, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Suwałki. Dom 

działa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS.V.EF.9013/12/06 z 14 

grudnia 2006 roku. W dps jest umieszczony jeden mieszkaniec naszej gminy. 

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 154 326,00 zł w podziale: 

1. 121 626,00 zł – DPS Lili 

2. 32 700,00 zł – DPS Kalina 

 

 

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco: 

 

Warto wspomnieć, iż umieszczanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 

jest znacznym obciążeniem dla budżetu naszej gminy. Mieszkaniec na ten cel wydatkuje jedynie 

109 567,45 zł

31 447,04 zł

Kwoty poniesionych wydatków na mieszkańców 
umieszczonych w dps

LILI

KALINA
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70% własnego dochodu (renta/emerytura/zasiłek stały). Pozostałą różnicę, w każdym z czterech 

umieszczonych osób, obecnie pokrywa gmina Jeleniewo. Wprawdzie prowadzone są działania 

administracyjne (wywiady alimentacyjne), które mają zobligować rodzinę do partycypowania w 

kosztach pobytu, ale niestety, zgodnie z przepisami prawa, jeżeli rodzina osiąga niskie dochody 

jest zwolniona z ponoszenia takich opłat. 

9.2. Przeciwdziałanie przemocy 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobligowała 

jednostki samorządu terytorialnego do realizowania zadań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. Nowelizacja ustawy z 2010 roku do obowiązkowych zadań dołożyła również 

powołanie i funkcjonowanie w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych. 

Z dniem 30 maja 2011 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 40/2011 został 

powołany Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w Gminie Jeleniewo, zaś uchwałą 

Nr XIV/84/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Rada Gminy Jeleniewo ustanowiła pięcioletni 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Jeleniewo na lata 2016-2020.  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

- Posterunku Policji w Słobódce (wcześniej w Rutce Tartak), 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, 

- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i  Narkomanii w Jeleniewie, 

- Fundacji EGO w Suwałkach, 

- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach, 

- NZOZ s.c. CORDIS w Jeleniewie, 

- Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

Zorganizowano cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). Z 2019 roku 

kontynuowano 4 procedury „Niebieskie Karty”, w 2020r. roku do przewodniczącego 

ZI wpłynęło 6 formularzy „Niebieska Karta – A” i w tym celu były zwoływane grupy robocze. 

Osoby doznające przemocy uzyskują nieodpłatne wsparcie specjalistyczne w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Dodatkowo korzystają również z Lokalnego Punktu 

Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem prowadzonym przez stowarzyszenie Pryzmat z 

Suwałk. 

W związku z tym, iż okres obowiązywania Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy upływał z końcem roku 2020, w gminie został powołany zespół specjalistów, którzy, 

po przeprowadzeniu wnikliwej analizy sytuacji w gminie Jeleniewo, opracowali i poddali pod 

obrady Rady Gminy w Jeleniewie nowy, zaktualizowany Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 

2021-2025. 
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9.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, zasiłki celowe 

i okresowe 

W roku 2020 Ośrodek odprowadził 40 składek na ubezpieczenie zdrowotne za cztery 

osoby pobierające zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności (cztery osoby w okresie I-IV, trzy 

osoby w okresie V-XII). Całość wydatkowanej kwoty pochodzi z dotacji celowej 

przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy w całości dotowanym 

z budżetu państwa (dotacja w całości przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki). 

Z 43 000,00 zł zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych w 2020 r. wydatkowano kwotę 

25 278,63 zł (58,79%). Pomocą w tej formie zostało objętych 13 rodzin, którym wypłacono 59 

świadczeń. Średnia wartość przyznanego świadczenia wynosi 428,45 zł. Najniższe wypłacane 

świadczenie wynosiło 98,08 zł(rodzina dwuosobowa), zaś najwyższe – 1197,80 zł (rodzina 

sześcioosobowa). Wysokość świadczenia do wypłaty jest obliczana na podstawie wzoru 

matematycznego i jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu. Świadczenie najczęściej 

przyznawane jest na 3 miesiące, ale długość przyznania świadczenia wynika również z 

indywidualnej analizy sytuacji rodziny. 

Na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przeznaczono kwotę 20 000,00 zł. Jest to 

kwota w całości pochodząca z budżetu gminy z przeznaczeniem m.in. na: 

- zakup żywności,  

- zakup leków,  

- zakup opału,  

- zakup odzieży i obuwia,  

- zdarzenie losowe. 

Z zasiłków celowych skorzystały 7 osób (8 świadczeń) na łączną kwotę 2 978,00 zł. 

Z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych skorzystało 14 rodzin na łączną kwotę 

7 056,00 zł. Świadczenie to zostało przyznane na podstawie analizy sytuacji rodzin i jako 

przyczynę wykazywano najczęściej niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Najczęściej pomoc 

była przyznawana na dopłatę do zakupu opału. 

W ramach tego paragrafu kwotę 155,04 zł przeznaczono na zakup produktów 

żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie z powodu COVID 19. Ta forma 

pomocy nie wymagała ani przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji 

administracyjnej. Rozliczenie zostało przeprowadzone na podstawie faktur. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie posiada wiedzę o dwóch osobach z 

terenu naszej gminy. Jedna z tych osób przebywa na południu Polski, podejmuje różne prace 

dorywcze i za jej pobyt w schronisku nie są ponoszone wydatki.  

Druga z tych osób w lutym 2020 r., po pobycie w szpitalu, została skierowana do 

schroniska, które to schronisko opuściła wczesną wiosną. Ponownie do schroniska została 

skierowana w listopadzie. Na jej pobyt łącznie wydatkowano kwotę 2 135,05 zł co stanowi 

22,47% planu.  
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9.4. Dodatek mieszkaniowy 

W 2020 roku przez okres czterech miesięcy jednej rodzinie był wypłacany dodatek 

mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.  

Zrealizowano wydatki w następujących wysokościach: 

- dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę – 579,24 zł (koszt pochodzący w całości 

z budżetu gminy Jeleniewo), 

- dodatek energetyczny na łączną kwotę – 72,92 zł (koszt pochodzący w całości z budżetu 

państwa), 

- obsługa zadania pn. wypłata dodatku energetycznego – 1,46 zł (koszt pochodzący 

w całości z budżetu państwa). 

 

9.5. Zasiłki stałe 

Pomocą w formie wypłaty zasiłków stałych w gminie Jeleniewo w roku 2020 było 

objętych 5 osób. Na ten cel łącznie wydatkowano 27 955,90 zł wypłacając: 

1. Do końca kwietnia 20 świadczeń 5 osobom 

2. Do końca grudnia 32 świadczenia 4 osobom.  

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

schronienie

zasiłki okresowe

zasiłki celowe, specjalne celowe

Porównanie kwot zaplanowanych i kwot wydatkowanych 

wydatkowane planowane
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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. Podstawowe usługi opiekuńcze 

świadczone w miejscu zamieszkania obejmowały m.in.: 

 pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego,  

 robienie zakupów,  

 przygotowanie lub dostarczenie posiłku, itp. 

W 2020 roku świadczono usługi opiekuńcze u 6 podopiecznych. Od maja wsparciem 

objętych było 5 środowisk. Godzina świadczonej usługi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Jeleniewo wynosiła w pierwszym półroczu 8,00 zł, zaś w drugim półroczu wzrosła do 15,00 zł. 

Świadczeniobiorcy, za przepracowane w środowiskach godziny, do budżetu gminy wpłacili 

4 096,25 zł, co stanowi niespełna 9% wydatków ponoszonych w tym rozdziale. 

9.7. Dożywianie, stypendia i zasiłki szkolne 

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podejmowane są działania 

dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 

 osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione 

do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy), a w szczególności 

osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 

Pomoc może być udzielana w formie: 

 gorącego posiłku,  

 świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie.  

W minionym roku pierwotny plan tzw. dożywiania wynosił 137 000,00 zł. Po szczegółowej 

analizie sytuacji (w tym związanej z pandemią) i rzeczywistymi potrzebami umowa na 

realizację zadania opiewała na kwotę 106 000,00 zł z czego, z budżetu państwa otrzymaliśmy 

kwotę 84 800,00 zł pozostała kwota w wysokości prawie 20% stanowiła wkład własny gminy 

– 21 200,00 zł.  

Pomocą w ramach Programu objęto 224 osoby z czego: 

1. 46 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2. 134 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 

3. 57 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
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4. 15 uczniom zapewniono 818 posiłków na wniosek dyrektorów szkół bez 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

Realizacja programu to nie tylko posiłek w szkole. 27 rodzin (136 osób w rodzinach) 

otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę 19 200,00 zł. Średni koszt zasiłku celowego to 

125,49 zł. 

9.8. Stypendia socjalne 

Uczniowie i młodzież z terenu gminy Jeleniewo mają możliwość skorzystania z pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty). Nabór wniosków na dany rok szkolny jest 

przeprowadzany we wrześniu, a dodatkowa weryfikacja dochodów rodzin jest przeprowadzana 

w miesiącu marcu roku następnego. 

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 70 160,00 zł oraz 

uruchomiła środki własne w wysokości 17 317,05 zł. W drugim półroczu roku szkolnego 

2019/2020 złożono 61 wniosków (wypłacono stypendiów na łączną kwotę 46 429,91 zł), zaś w 

pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 złożono 76 wniosków (wypłacono stypendiów 

na łączną kwotę 41 047,14 zł). 

Niestety nie wszystkie rodziny w pełni wykorzystały przyznaną kwotę stypendiów, 

co wynika najczęściej z odkładaniem zakupów i rozliczeń na ostatnią chwilę, a jedna z rodzin 

nie chciała przedstawić faktur za poniesione wydatki. Rodziny, w celu jak najsprawniejszego 

przeprowadzenia rozliczeń, kilkakrotnie były informowane zarówno telefonicznie jaki również 

poprzez stronę internetową Urzędu i Ośrodka, o zbliżaniu się terminu składania faktur. 

Niestety, prośby pracowników socjalnych o wcześniejsze zgłaszanie się bardzo często są przez 

rodziny bagatelizowane. 

W tym roku, aż 9 rodzin zdecydowało się na zakup laptopów. Wśród zakupów, oprócz 

odzieży sportowej i materiałów edukacyjnych, pojawiały się również drukarki, akcesoria 

komputerowe, biurka i krzesła obrotowe. 

9.9. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego dzienne 
 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 

3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a i świadczenia wypłacane przez 

gminy na podstawie art. 22b; 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

5. świadczenie rodzicielskie. 
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Od początku roku 108 rodzinom wypłacono 3 543 zasiłki rodzinne na łączną kwotę 

408 894,55 zł oraz 2 124 dodatki do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę 207 266,14 zł. 

Przy części świadczeń odprowadzana jest również składka na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe (dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego). W roku 2020 

odprowadzono 161 składek na kwotę 39 451 zł.  

Na pozostałe świadczenia wydatkowano kwoty w następujących wysokościach: 

 

Fundusz alimentacyjny 

Od początku roku czterem rodzinom wypłacono 65 świadczeń na łączną kwotę 26 973,00 

zł. Wszystkie wypłacone świadczenia dotyczą dzieci w wieku 0-17 lat.  

Wysokość wypłacanych miesięcznych kwot z funduszu alimentacyjnego: 

- pomiędzy 200 a 300 zł – 1 osoba 

- pomiędzy 300 a 400 zł – 2 osoby 

- pomiędzy 400 a 500 zł – 2 osoby. 

Ośrodek podejmuje działania aktywizacyjne wobec 19 dłużników alimentacyjnych. 

Zasiłek dla opiekunów 

W minionym roku Ośrodek realizował wypłatę zasiłków dla opiekuna u dwóch osób. 

Łącznie wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę 14 880,00 zł. Jednocześnie odprowadzono 24 

składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 4 095,00 zł. 

 

9.10. Karta Dużej Rodziny 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz 

małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. 

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom 

dziecka. 

W roku 2020 do Ośrodka wpłynęło 12 wniosków w formie papierowej o wydanie KDR z czego: 

1. cztery wnioski o wydanie KDR dla nowych rodzin 

127 130,00 zł

22 000,00 zł

211 666,00 zł

28 921,00 zł

65 672,00 zł

zasiłki pielęgnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

świadczenie pielęgnacyjne

specjalny zasiłek opiekuńczy

świadczenie rodzicielskie
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2. trzy wnioski o wydanie KDR dla rodziców, którzy w przeszłości wychowywali co 

najmniej troje dzieci  

3. cztery wnioski o przedłużenie karty na pełnoletnie dziecko  

4. jeden wniosek o wydanie duplikatu karty. 

9.11. Program 500+ 

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 r.ż. w wysokości 

500,00 zł miesięcznie. W gminie Jeleniewo świadczenie wychowawcze przysługuje 641 

osobom z 340 rodzin. Na ten cel w budżecie Ośrodka zaplanowano kwotę 3 680 461,27 zł 

i jest to kwota pochodząca w całości z dotacji. Na wypłatę samych świadczeń (wypłacono 

7 239 świadczeń) przeznaczono kwotę 3 603 585,20 zł realizując w ten sposób 99,58% planu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12. Wspieranie rodziny 

Zadanie to swoim obszarem obejmuje dwa działania: 

1. zatrudnienie asystenta rodziny 

2. wypłatę świadczenia Dobry Start (tzw. 300+) wraz z wydatkami na obsługę zadania. 

W minionym roku w Ośrodku nie był zatrudniony asystent rodziny.  

Wypłacono 429 świadczeń na łączną kwotę 128 700,00 zł. 

9.13. 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: 

- rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 

niezawodowych i zawodowych, 

- instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

       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. 

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 

2020 3 680 461,27 zł 340 
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9.14. Współpraca z Bankiem Żywności w Białymstoku 

W ubiegłym roku współpraca z Bankiem Żywności w Białymstoku odbywała się 

za pośrednictwem Parafii św. Anny w Smolnikach i Parafii Bożego Ciała w Suwałkach. 

Pracownicy socjalni GOPS wydali skierowania uprawniające do odbioru żywności 51 rodzinom 

(152 osoby w rodzinach).  

Z uwagi na to, że część osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na 

lata 2014-2020 to osoby samotne i starsze, mające problemy z dotarciem do punktu dystrybucji 

żywności oraz zależne od pomocy innych osób pracownicy GOPS podjęli decyzję o podjęciu 

bezpośredniej współpracy z Bankiem Żywności. Wprawdzie, mimo publicznych zapytań, nie 

znaleziono do współpracy organizacji pozarządowej, która podjęłaby się współpracy w tym celu, 

ale BŻ, w drodze wyjątku, zadecydował, iż GOPS samodzielnie podejmie się organizacji 

wydawania żywności.  

Fakt, iż żywność będzie wydawana „na miejscu” został bardzo pozytywnie odebrany przez 

społeczność lokalną. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku wydano kolejnych 11 nowych 

skierowań (34 osoby). 
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Zakończenie 
 

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, Kierownikom i pracownikom  jednostek organizacyjnych, pracownikom 

Urzędu Gminy , Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz wszystkim organizacjom, które aktywnie 

działają na terenie gminy oraz całej wspólnocie samorządowej. 

                                                                                                     

      Wójt Gminy Jeleniewo 

               Kazimierz Urynowicz 

 


