UCHWAŁA NR XXII.130.2021
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo
za 2020 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo za 2020
rok, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII.130.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 stycznia 2021 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji
Rady Gminy Jeleniewo za 2020 rok
1. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na podstawie uchwalonego planu pracy
komisji na 2020 rok przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji rozpatrywała i opiniowała 55 projektów
uchwał w następujących sprawach:
- wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- zmian w budżecie gminy na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2020 – 2029 w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących,
- podatków i opłat lokalnych na 2021 rok,
- przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku wraz z raportem o stanie
gminy za 2019 rok,
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych,
- zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo
na lata 2012 – 2021,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jeleniewo w 2020 roku,
- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skarg Prokuratora
Rejonowego w Suwałkach wraz z odpowiedzią na skargę w sprawie uchwały dotyczącej
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty oraz w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jeleniewo,
- określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
- zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy
zawodowego,
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jeleniewo,
- 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 2021,
- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewo na rok szkolny 2020/2021,
- odwołania i powołania Skarbnika Gminy Jeleniewo,
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,

- ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
- uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2024”,
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo i planu pracy Komisji na 2021 rok.
3. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji w 2020 r. uczestniczyła w 15
posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII.130.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 stycznia 2021 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
Na podstawie planu pracy komisji na 2020 rok, Komisja Rewizyjna przedstawia
sprawozdanie ze swojej działalności. W 2020 roku Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 15
posiedzeń i uczestniczyła w 14 posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami Rady Gminy
Jeleniewo.
1. Przedmiotem posiedzeń komisji było przyjęcie wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Przeprowadzona kontrola wykonania budżetu gminy za 2019 rok odbyła się w dniu 17 kwietnia
2020 r. Dokonano kontroli w zakresie:
1) dochodów budżetu z tytułu:
- podatków i opłat, - dotacji i subwencji,
- udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach,
- pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.
2) wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (oświata,
kultura, urząd gminy, opieka społeczna i zakład gospodarki komunalnej), realizacji inwestycji
dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
3) informacji o stanie mienia komunalnego oraz sposobu jego zagospodarowania.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Jeleniewo, sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2019 rok oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Jeleniewo o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo.
2. Członkowie Komisji uczestniczyli również w posiedzeniach z innymi komisjami, na których
były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał i wnioski w następujących sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2020 – 2029 w zakresie inwestycji i wydatków bieżących,
- stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2021 rok,
- budżetu gminy na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata
2021 – 2029.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII.130.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 stycznia 2021 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2020 rok
w zakresie rozpatrywania skarg wniosków i petycji wpływających do Rady rozpatrywała:
1) skargę Prokuratury Rejonowej w Suwałkach do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dotyczącą
zaskarżenia w części § 2 ust. 1, § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 3 ust.2;
2) skargę Prokuratury Rejonowej w Suwałkach do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę 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 dotyczącą zaskarżenia § 5 ust. 2 i 3 niniejszego
Regulaminu;
3) petycję wniesioną przez grupę podmiotów–Mieszkańców sołectwa Białorogi w
przedmiocie sprzeciwu budowy instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej
w miejscowości Białorogi;
4) skargę na działalność Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie przywrócenia pierwotnego
położenia drogi gminnej.
2. Opiniowanie Planu pracy Rady Gminy Jeleniewo i Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji na 2021 rok.
3. Członkowie Komisji uczestniczyli w 16 posiedzeniach z innymi komisjami Rady Gminy
Jeleniewo, na których były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał i wnioski
w następujących sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2019 – 2031 w zakresie inwestycji i wydatków bieżących;
2) stawek podatków i opłat na 2021 rok;
3) budżetu gminy na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na
lata 2021 – 2029.

