
XXIX Sesja Rady Gminy Jeleniewo 

 

odbędzie się dnia 26 listopada 2021 r. o godz. 830 

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

sala na parterze 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji 

oraz z działalności pomiędzy sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 –2029; 

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok; 

3) udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Miłośników Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego „Kraina Hańczy”; 

4) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5) zmiany uchwały Nr XX.117.2020  Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

7) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 

8) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy; 

9) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

10) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022; 

11) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

8. Informacje i ogłoszenia. 

9. Zamknięcie obrad. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY JELENIEWO 

     /-/ Jan Bielecki 

 


