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PROTOKÓŁ NR XVI.2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

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

900 – 1030. 

 

Ad.1. Obrady XVI 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 14 radnych, 

w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.  

W posiedzeniu uczestniczą:  

1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz  

2. Zastępca Wójta - Marek Waszkiewicz 

3. Sekretarz Gminy – Maria Waszkiewicz  

4. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz  

5. Anna Truchan – Radna Powiatu Suwalskiego  

6. Grzegorz Kiec –  Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak  

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

 

Radni obecni: 

1. Aneszko Mirosław 

2. Bielecki Jan 

3. Bukpaś Damian 

4. Ciszewski Sławomir 

5. Dąbrowski Mariusz  

6. Gałażyn Jacek 

7. Kalinowski Tadeusz 

8. Klepacki Dariusz 

9. Mysiukiewicz Ryszard 

10. Sobol Justyna 

11. Stankiewicz Tomasz 

12. Urynowicz Andrzej 

13. Waszkiewicz Stefan 

14. Wysocki Tomasz 

(nieobecny radny Andruszkiewicz Ryszard) 

 

Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki przedstawił porządek obrad, który radni 

otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad 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 zostały 

złożone żadne wnioski. 

 

 Przewodniczący Rady J. Bielecki poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XVI 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. Interpelacje i zapytania. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

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

3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.   

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Informacje i ogłoszenia. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Jan Bielecki na protokolanta zaproponował P. Marię 

Waszkiewicz, którą radni jednogłośnie zatwierdzili. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki poinformował, iż zgodnie z § 21 Statutu 

Gminy Jeleniewo protokół z XV 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 17 czerwca 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 14 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół nr XV.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia  

29 kwietnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo 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. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował o złożeniu przez RWE korekty 

deklaracji podatkowej, w związku z popełnionym przez nich błędem na kwotę ok. 750 tys.zł. 

Zgodnie z przepisami wciągu 5 lat można wystąpić do organu podatkowego o złożenie korekty. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów z firmą RWE podatek zostanie zwrócony w 2 ratach bez 

odsetek (550 tys.zł do 30.06.2016 r. i 200 tys.zł do końca 2017 r.). Środki te nie zostały 

zaprzepaszczone bo w tamtych latach były wykonywane inwestycje, które u nas zostają. RWE 

deklaruje wykonanie remontu drogi na wartość ok 200 tys.zł.    

 

Ad. 6. Kierownik Posterunku Policji w Rutce-Tartak Grzegorz Kiec przedstawił stan 

bezpieczeństwa na terenie gminy Jeleniewo za 2015 rok. Najwięcej postępowań dotyczyło 

zatrzymań nietrzeźwych kierowców, nastąpił wzrost postępowań o kradzież, ale zmniejszyła 

się liczba postępowań w sprawie znęcania się nad rodziną. Planowane jest utworzenie 

posterunku w gminie Szypliszki i wtedy gmina Jeleniewo byłaby nim objęta. Na pewno jest 
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chęć, aby posterunki odtwarzać, ale brak jest funduszy jak również wskazanie lokalizacji. Jeśli 

są pytania to proszę o ich zadanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Bielecki podziękował Kierownikowi Posterunku Policji w 

Rutce-Tartak Grzegorzowi Kiec za przedstawione informacje. 

 

Sołtys wsi Sumowo W. Sienkiewicz – kiedy będzie równiarka na remonty dróg. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz – prace są wykonywane zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

 

Ad. 7.1.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych. 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Maria Waszkiewicz, informując Radę, że opłata za 

wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosić będzie 

50,00 zł.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

10 czerwca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVI.92.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych (zał. Nr 5). 

  

Ad. 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2016 – 2025. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Danuta Harasz. 

Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę  

151 460,82 zł a dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 142 712,53 zł, zostało to spowodowane 

zwiększeniem dotacji oraz dodatkowymi dochodami własnymi w tym podatki i opłaty 

zwiększyły się o kwotę 19 860,11 zł,  

- poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 8 748,29 zł, jest to refundacja 

poniesionych wydatków majątkowych w roku 2015,  

- poz. 2 -  w związku ze zwiększonymi dochodami zostaje zmieniony plan wydatków  o kwotę 

151 460,82 zł w tym: wydatki bieżące poz. 2.1 została zwiększona o kwotę 151 460,82 zł,  

- poz. 8.1 dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła 

się o kwotę 8 748,29 zł o taką samą kwotę zmniejszyła się poz. 8.2,  

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

została zmniejszona  o kwotę 2 404,00 zł,   

- poz. 11.2  została zwiększona o kwotę 9 171,14  zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem 

organów jednostki samorządu terytorialnego,  

 - poz. 12.1 dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków UE zwiększyła się  

o kwotę 2 822,85 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2015,  
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- poz. 12.2 dochody majątkowe finansowane środkami UE zwiększyła się o kwotę 8 748,29 zł, 

jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2015. Naniesione zmiany nie spowodowały 

zachwiana wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie wyszły na TAK. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

10 czerwca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVI.93.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 

2025 (zał. Nr 6). 

Ad. 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

Skarbnik D.Harasz przedstawiła projekt uchwały i poinformowała o zmianach w budżecie. 

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 36 865,25 zł i zmniejszony o kwotę 

37,43 zł . Są to dochody własne i otrzymane dotacje, które wpłynęły ponad zaplanowany plan 

oraz otrzymaliśmy zmniejszony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na  zwrot wydatków 

energetycznych. Dochody wpłynęły w działach:  

- w dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację 3 000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostek OSP,  

- w dziale informatyka otrzymaliśmy dotację jako zwrot wydatków z roku 2015 w wysokości 

11 571,14 zł w ramach projektu Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa 

podlaskiego – część II, administracja samorządowa,  

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody wpłynęły w wysokości 100,00 zł w paragrafie 

wpływy z różnych dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd,  

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dodatkowe 

dochody wpłynęły w paragrafie wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1 500,00 zł oraz w paragrafie 

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale wpływy z 

podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 500,00 

zł,  

- w dziale Oświata i wychowanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 125,00 zł  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zakup materiałów edukacyjnych lub 

ćwiczeniowych, gdzie na szkoły podstawowe otrzymaliśmy kwotę 9 775,00 zł i dla gimnazjum 

otrzymaliśmy kwotę 10 350,00 zł,  

- w dziale pomoc społeczna dodatkowa kwota wypłynęła w wysokości 2 000,00 zł  w paragrafie 

wpływy z różnych dochodów,  

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota 40,00 zł z tytułu 

wpływy z różnych opłat w wysokości 30,00 zł i 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, 

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

otrzymaliśmy 30,11 zł.   

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 875 881,46 zł.   
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Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 66962,25 zł i zmniejszony o kwotę 

27 096,00 zł, zmiany zostały naniesione w działach:  

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo plan został zwiększony o kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem 

na wpłaty izb rolniczych,  

2.W dziale transport i łączność zostały naniesione zmiany w rozdziale drogi publiczne gminne 

z przeznaczeniem na:  

- paragraf zakup usług remontowych został zmniejszony o kwotę 21196,00 zł. Jest to zmiana 

klasyfikacji funduszu sołeckiego gdzie były przeprowadzone remonty dróg wewnętrznych we 

wsiach Sidorówka, Czajewszczyzna, Sidory Zapolne oraz we wsi Szurpiły gdzie kwota  

11000,00 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe,  

- paragraf zakup usług pozostałych został zwiększony o kwotę 8000,00 zł,  

- paragraf zakup materiałów i wyposażenia  plan został zwiększony o kwotę 3000,00 zł,  

W rozdziale drogi wewnętrzne plan został przeniesiony z rozdziału drogi publiczne gminne 

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.  

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2500,00 zł na 

paragrafie zakup usług pozostałych w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołeckiego wsi 

Wodziłki.  

4.W dziale administracja publiczna  plan wydatków został zwiększony i zmniejszony  

w rozdziale Urzędy gmin na paragrafie zakup usług pozostałych został zwiększony o kwotę  

3 600,00 zł, paragraf zakup materiałów i wyposażenia został zwiększony o kwotę 5571,14 zł  

i zmniejszony o kwotę 2500,00 zł  w rozdziale pozostałą działalność  zakupu usług pozostałych, 

w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołeckiego wsi Wodziłki.   

5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o 

kwotę 1 500,00 zł  w rozdziale Straż Graniczna w związku z podpisanym porozumieniem o 

pomoc finansową oraz został zwiększony plan o kwotę 3000,00 zł na remont strażnicy OSP w 

Podwysokim Jeleniewskim oraz zostaje zwiększony plan na zakupach materiałów o otrzymaną 

dotację w wysokości 3000,00 zł.  

6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację, która została 

przeznaczona w rozdziale szkoły podstawowe dla szkoły w Prudziszkach w wysokości 940,50 

zł i dla szkoły w Jeleniewie w wysokości 8834,50 zł, w rozdziale gimnazjum plan zostaje 

zwiększony o kwotę 10350,00 zł, są to zadania zlecone.  

7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o dodatkowe 

dochody w wysokości 40,00 zł, oraz został zwiększony rozdział Oczyszczanie miast i wsi  

o otrzymaną dotacje w wysokości 30,11 zł. Na zdaniach zleconych zostaje zastosowane 

przesunięcie w dziale pomoc społeczna na kwotę 3400,00 zł oraz został zmniejszony plan  

o kwotę 37,43 zł zgodnie z otrzymaną dyspozycją.   

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 13374 096,81 zł.   

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

10 czerwca 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 



6 
 

 Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVI.94.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (zał. Nr 7). 

 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Jarosław Bogdan Sołtys wsi Udryn poinformował o złożeniu rezygnacji z funkcji sołtysa. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował, że sołtys zgodnie z przepisami 

jest funkcjonariuszem publicznym i podczas wykonywania swoich obowiązków podlega 

ochronie. 

Wiesław Pietrołaj Sołtys wsi Żywa-Woda –konflikty narastają i są trudne do rozwiązania. 

Obecnie rolnik chce postawić farmę trzody chlewnej i na temat tej inwestycji jest konflikt. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – decyzje wydawane są zgodnie z uzyskanymi 

opiniami i wszystko jest na bieżąco przekazywane mieszkańcom.  

Wiesław Pietrołaj Sołtys wsi Żywa-Woda – współpraca z Suwalską Izbą Turystyczną może 

umożliwić objęcie dziedzictwem cmentarza w Żywej-Wodzie i można na ten cel pozyskać 

fundusze. Dieta sołtysa w obecnej wysokości w porównaniu do innych gmin jest mała i proszę 

o rozważenie tej sprawy. 

Ad. 9. Informacje i ogłoszenia. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo przekazał informację o ogłoszonym konkursie 

na „Najładniejszą posesję w gminie”.  

Przewodniczący Rady Jan Bielecki podziękował za przekazane informacje, które będą 

rozważone na posiedzeniach Komisji Rady. 

Ad. 10. Zamknięcie obrad. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki 

zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 


