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PROTOKÓŁ  NR XIV.2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 15 marca 2016 r. 

 

Miejsce i czas obrad – sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A;                    

w godz. 1400 -1550. 

 

Ad.1.  

 Obrady XIV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan 

Bielecki. Powitał przybyłych gości, radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 

radnych wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 W posiedzeniu uczestniczą: Kazimierz Urynowicz - Wójt Gminy Jeleniewo, Marek 

Waszkiewicz - Zastępca Wójta, Tomasz Dziurbejko – wykonawca Strategii Rozwoju Gminy 

Jeleniewo, Anna Truchan – radna Powiatu Suwalskiego, Anna Moniuszko – Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego, Ewa Matusiewicz  – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jeleniewie.  

 Lista obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1,2 i 3. 

Radni obecni: 

1. Andruszkiewicz Ryszard 

2. Aneszko Mirosław 

3. Bielecki Jan 

4. Bukpaś Damian 

5. Ciszewski Sławomir 

6. Dąbrowski Mariusz  

7. Gałażyn Jacek 

8. Kalinowski Tadeusz 

9. Klepacki Dariusz 

10. Mysiukiewicz Ryszard 

11. Sobol Justyna 

12. Stankiewicz Tomasz 

13. Urynowicz Andrzej 

14. Waszkiewicz Stefan  

15. Wysocki Tomasz 

 

Ad. 2.  

 Przewodniczy Rady Gminy Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który radni 

otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad XIV Sesji i poinformował, że zgodnie z art. 

20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może wprowadzić zmiany                            

w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych zmian. 

 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
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 W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XIV 

Sesji Rady Gminy Jeleniewo: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór protokolanta obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz                                      

z działalności pomiędzy sesjami. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r.; 

2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo; 

3) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego; 

4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025; 

5) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

6) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020.  

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok. 

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Informacje i ogłoszenia. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3.  

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki na protokolanta zaproponował Marię Waszkiewicz, 

którą radni jednogłośnie zatwierdzili. 

 

Ad. 4.  

 Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu 

Gminy Jeleniewo protokół z XIII sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w siedzibie 

Urzędu Gminy Jeleniewo oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Jeleniewo. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż do 

rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu 15 marca 2016 r.  

 W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek                                        

i uzupełnień.  

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał protokół pod głosowanie. Za przyjęciem 

protokołu głosowało 15 radnych. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XII.2015 Rady Gminy Jeleniewo                       

z dnia 29 grudnia 2015 został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 5.  

 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz  

z działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4. 

 Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 6.1.  
Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r. przedstawił Tomasz Dziurbejko 

wykonawca strategii – główną przesłanką sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 

2030 roku jest konieczność określenia na nowo kierunków rozwoju Gminy oraz metod  

i środków ich osiągania, jak również zasad zarządzania procesami ich realizacji. Jest to również 

niezbędne dla dostosowania procesu planowania w Gminie do zmian w systemie 

programowania rozwoju w Polsce, a także sprostania wyzwaniom jakie stawia przed Gminą 

współczesność. Strategia, dzięki wskazaniu długoletnich celów oraz realizujących je 

skoordynowanych ze sobą programów i działań, stanowi bardzo ważne narzędzie zarządzania, 

pozwalające na stymulowanie rozwoju gminy, godzenie interesów różnych grup społecznych 

oraz osiągnięcie najlepszej efektywności wydatkowania środków budżetowych, a także 

efektywnego łączenia ich z funduszami Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 i następne. 

Dokument ten stanowi również materiał informacyjny dla potencjalnych inwestorów, 

rezydentów, turystów, jak również zainteresowanych mieszkańców Gminy. W  tym kontekście 

staje się bardzo ważnym narzędziem promocji gminy. Strategia Rozwoju Gminy Jeleniewo do 

2030 roku składa się z następujących części: diagnostycznej – prezentującej syntetyczny obraz 

Gminy w wymiarach przyrodniczym, gospodarczym, społecznym i infrastrukturalnym, 

analitycznej – zawierającej analizę uwarunkowań rozwojowych Gminy w postaci Analizy 

PEST i Analizy SWOT, planistycznej – definiującej Wizję, Misję oraz Cele strategiczne 

rozwoju Gminy, którym następnie przyporządkowano podprogramy i kluczowe zadania, 

których realizacja przyniesie osiągnięcie celów strategicznych i urzeczywistnienie wizji 

rozwoju Gminy i wdrożeniowej – określającej instytucjonalny i proceduralny system wdrażania 

Strategii, metodykę jej monitoringu i oceny, jak również komplementarność z politykami  

i dokumentami planistycznymi wyższego szczebla. Gmina musi być przyjazna dla 

mieszkańców oraz powinna się rozwijać. Przyjęcie dokumentu Strategii umożliwi rozwój 

gminy. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki – co zrobić, aby stron słabych było jak najmniej. 

Tomasz Dziurbejko – ten kurs, który jest należy utrzymywać. Na wiele uwarunkowań nie ma 

się wpływu ,bo są takie przepisy. Rozwijanie bazy ekonomicznej jest bardzo ważnym 

elementem. Należy szukać różnych form rozwoju przy współfinansowaniu środków unijnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 

2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIV.79.2016 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r. (zał. Nr 5). 
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Ad. 6.2.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo.  

Projekt uchwały przedstawiła Anna Truchan Inspektor Urzędu Gminy – program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 

Jeleniewo – program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 

i ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Celem programu jest zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo, ograniczenie populacji zwierząt 

bezdomnych i opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Na realizację zadań w 2016 r. w budżecie 

gminy przeznacza się środki w wysokości 15 000,00 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego 

2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIV.80.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo (zał. Nr 6). 

 

Ad 6.3.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok 

Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego.      

Projekt uchwały przedstawiła Maria Waszkiewicz Sekretarz – program został uzupełniony o 

sposób i ocenę realizacji programu, tworzenia programu i przebieg konsultacji, powoływanie  

i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego 

2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIV.81.2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy 

Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego (zał. Nr 7). 

 

Ad 6. 4.  

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2016-2025. 
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Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo przedstawił projekt uchwały – Wieloletnia 

Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 2 271 812,33 zł  

Są to dochody bieżące na zadania własne i otrzymane dotacje z przeznaczeniem na realizację 

programu 500+ i usuwanie azbestu na terenie Gminy Jeleniewo. Wydatki ogółem zostały  

zwiększone o kwotę 2 271 812,33 zł w tym wydatki bieżące z poz. 2.1 zostały zwiększone  

 

o kwotę 2 343 720,33 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 71 908,00 zł.  

a) poz. 4.2  - zostały wprowadzone wolne środki z roku 2015 w wysokości 409 928,97 zł  

z przeznaczeniem na  spłatę rat kredytów i pożyczek i w związku z tym uległa zmianie poz.  

4.3 gdzie został zmniejszony kredyt o wolne środki, planowany kredyt do zaciągnięcia w roku  

2016 wynosi 498 215,35 zł na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, 

b) po. 6 - kwota długu zmniejszyła się o kwotę wolnych środków w wysokości 409 928,97 zł,  

c) poz. 8.1 dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

zmniejszyła się o kwotę 71 908,00 zł i wyniosła 690 793,65 zł , natomiast poz. 8.2 zwiększyła 

się o kwotę 338 020,97 zł,  

d) poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

została zwiększona o kwotę 37 856,00 zł, zostało to spowodowane wprowadzeniem 

programu 500+,  

e) poz. 11.2  została zwiększona o kwotę 10 000,00 zł są to wydatki związane  

z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to związane  

z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu pomieszczeń w celu przygotowania do 

realizacji programu 500+, 

f) poz. 11.5 wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 71 908,00 zł w związku  

z korektą zadań majątkowych uległa zmianie poz. 12.4, która to zmniejszyła się o kwotę              

317 649,00 zł, w tym finansowanie środkami UE zmniejszyła się o kwotę 13 206,00 zł, 

wydatki na wkład krajowy, 

g) poz. 12.5 została zmniejszona o kwotę 304 443,00 zł,  

h) poz. 12.6 została zmniejszona o kwotę 304 443,00 zł w związku z naniesionymi 

korektami zadań majątkowych finansowanych z UE. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 

2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIV.82.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-

2025 (zał. Nr 8). 

 

Ad. 6.5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo przedstawił projekt uchwały – należy dokonać 

zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 178 377,68 zł i zmniejszyć plan dochodów 

budżetowych o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dokonać zmian w planie 

wydatków budżetowych poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę  

691 350,00 zł i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 513 472,32 zł, zgodnie z 
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załącznikiem nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów ogółem 

12 645 101,33 zł z tego: bieżące w 11 793 725,33 zł, majątkowe w wysokości 851 376,00 zł, 

plan wydatków ogółem 13 143 316,68 zł  z tego: bieżące w wysokości 11 102 931,68 zł, 

majątkowe w wysokości 2 040 385,00 zł. Szczegółowe uzasadnienie zmian w budżecie gminy 

określa załącznik nr 8 do projektu uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 

2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIV.83.2016  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (zał. Nr 9). 

 

Ad. 6.6.  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020.  

Projekt uchwały przedstawiła Ewa Matusiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeleniewie – program zakłada przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i 

podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, a także 

rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie oraz potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez 

osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy. 
  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 

2016 r. 

 Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XIV.84.2016  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020 (zał. Nr 10). 

 

Ad. 7.  

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok. 

Sprawozdanie przedstawiła Ewa Matusiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeleniewie – realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia i 

profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności 

zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc.  W Gminnym Programie 

założono realizację 3 celi głównych tj. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym 
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uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc, wzmocnienie wiedzy 

społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy o zapewnieniu różnorodnych form 

wsparcia socjalnego osobom doświadczającym przemocy oraz zmiana postaw mieszkańców 

wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki Ryszard 

Andruszkiewicz poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na 

posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 2016 r. 

 

Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

za 2015 rok. 

  

Ad. 8.  

Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. 

Sprawozdanie przedstawiła Ewa Matusiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeleniewie – program zakładał wsparcie rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej 

prawidłowemu funkcjonowaniu. Cel główny był realizowany poprzez szczegółowe działania 

tj. zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny, wspieranie rodzin 

zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych 

oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki Ryszard 

Andruszkiewicz poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na 

posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 2016 r. 

 

Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2015 rok. 

 

Ad. 9.  

Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015. 

Sprawozdanie przedstawiła Anna Moniuszko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  

w Jeleniewie – w  2015 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele 

spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu zgodnie z  ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

obejmowała: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  

i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz podejmowanie 
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interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki Ryszard 

Andruszkiewicz poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na 

posiedzeniu komisji w dniu 11 marca 2016 r. 

 

Rada Gminy Jeleniewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015.

   

Ad. 10. 

  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wiesław Pietrołaj Sołtys wsi Żywa Woda – chcę prosić o zwrócenie szczególnej uwagi na drogi 

powiatowe, które są bardzo zaśmiecone oraz czy można wytyczyć działkę na zlokalizowanie 

cmentarza w Żywej Wodzie. 

Anna Truchan Inspektor Urzędu Gminy Jeleniewo – ta sprawa musi być dokładnie 

przeanalizowana, a sprawę utrzymania czystości dróg powiatowych trzeba będzie zgłosić do 

Powiatu Suwalskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki – sprawa dotyczy lekarza rodzinnego, na 

którego cały czas są składane skargi. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – na bieżąco są przekazywane informacje 

dotyczące działalności Ośrodka CORDIS dla właściciela ośrodka.    

Stanisław Aneszko Sołtys wsi Krzemianka – czy do oddziału przedszkolnego będą 

przyjmowane dzieci w wieku 3 lat. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – po zakończonej rekrutacji będzie wiadomo 

iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny. 

Wacław Sienkiewicz Sołtys wsi Sumowo – czy drogi mogą być żwirowane z dobrego żwiru, 

aby ten remont służył jak najdłużej. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – w przetargu na remonty dróg została określona 

jakość kruszywa. 

 

Ad. 11.  

 Informacje i ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki i Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz złożyli 

życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

  

Ad.12.  
 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

  PRZEWODNICZĄCY 

  RADY GMINY JELENIEWO 

  Jan Bielecki 

Protokołowała:  

Maria Waszkiewicz 

 


