
 
PROTOKÓŁ  NR  XVIII.2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 23 września 2016 r. 

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

11⁰⁰ - 12³⁵. 

 
Ad.1. Obrady XVIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan 

Bielecki. Powitał przybyłych radnych i sołtysów. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13 radnych 

wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

W posiedzeniu uczestniczą:  

1. Wójt Gminy Jeleniewo – Kazimierz Urynowicz  

2. Skarbnik Gminy – Danuta Harasz  

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

 
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 

(nieobecny radni: Waszkiewicz Stefan i Wysocki Tomasz) 

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

otrzymali wraz z materiałami dotyczącymi obrad Sesji i poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 

1a ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.  

Do porządku obrad nie wniesiono żadnych wniosków. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie:  

za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XVIII 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) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa dostępności 

natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” („Fostering and improvement 

of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu 

transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A 

LITWA-POLSKA" i przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na 

realizację tego zadania;  

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

3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury i przebiegu 

wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 roku.  

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

10. Informacje i ogłoszenia.  

11. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3. Przewodniczący Rady Jan Bielecki na protokolanta zaproponował P. Danutę Harasz, 

którą radni jednogłośnie zatwierdzili. 

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

Gminy Jeleniewo protokół z XVIII 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 23 września 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 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki stwierdził, że Protokół nr XVII.2016 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 został przyjęty jednogłośnie. 

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

z działalności pomiędzy sesjami. 

Wójt przedstawił sprawozdanie z podjętych uchwał i zarządzeń między sesjami oraz 

poinformował o rozstrzygnięciach w zadanych pytaniach do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Białymstoku: 

1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej tytuł uchwały może brzmieć:  

a) „w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej …” bądź 

b) „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej …”.  

2) w sprawie czy skarbnik postąpiła słusznie zwracając nadpłatę podatku na podstawie 

złożonych korekt deklaracji i postanowienia Wójta? 

Izba obrachunkowa stwierdziła, że:  



Organ podatkowy zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty, w terminie dwóch miesięcy od dnia 

złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy działa w tym wypadku na 

podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, a zwrot nadpłaty podatnikowi nie jest i nie może 

być uzależniony od wyrażenia zgody przez radę gminy, gdyż wynika to bezpośrednio z 

przepisów ustawowych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 zostają też dołączone odpowiedzi RIO. 

Rada Gminy Jeleniewo przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Jeleniewo jednogłośnie. 

 
Ad. 6 . Interpelacje i zapytania. 

Państwo W. przedstawili Radzie Gminy sprawę wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

Twierdzą, że w sierpniu 2015 roku byli na sesji i informowali, że wszystkie decyzje odmowne 

zostają uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach i zostają 

skierowane do ponownego rozpatrzenia i do tej pory wszystko jest robione przeciwko nim. 

Państwo W. poprosili pana Wójta o wsparcie. Zarzucają pracownikowi ds. inwestycji i 

zagospodarowania przestrzennego tutejszego Urzędu fałszowanie dokumentów, brak 

kompetencji, manipulowanie w ich sprawie. 

Zostało wszczęte postępowanie przeciwko pracownikowi Urzędu za przekroczenie uprawnień. 

Proszą pana Wójta o wszczęcie postępowania w sprawie pracownika Urzędu i odsunięcie go 

od ich sprawy.  

Twierdzą, że wszystkie działania tego pracownika tak są robione, aby oni nie dostali tego 

pozwolenia na budowę które trwa już 2 lata i 9 miesięcy. 

Twierdzą też, iż pan Wójt ingeruje w ich umowy cywilnoprawne, co jest przekroczeniem 

uprawnień. Twierdzą też, że pracownik Urzędu na przesłuchaniach oświadczyła, że państwo 

W. kłamią. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – sprawa jest analizowana przez prokuraturę, 

twierdzę, że nie było nigdy stosowanych wobec państwa W. żadnych utrudnień. Wydawanie 

decyzji o warunkach zabudowy przygotowuje uprawniony urbanista i zgodnie z tymi 

ustaleniami jest wydawana decyzja pozytywna bądź negatywna. 

Pani W. – nie ma pan wiedzy, gdyż sprawa w prokuraturze jest już zakończona i 

prawdopodobnie będą postawione zarzuty przekroczenia uprawnień. Jak można ingerować w 

umowy cywilnoprawne, jak można straszyć ludzi którzy dzierżawią nam ziemię Urzędem 

Skarbowym?,  a to, że nie będziemy mieli tego pozwolenia to nie problem, że nie będziemy 

mieli dzierżawy to też nic, ale że pracownik robi wszystko i dąży do tego, aby nam nie wydać 

pozwolenia to trochę za wiele.  Proszę o odsunięcie pracownika Urzędu od mojej sprawy  

a sprawę powinien prowadzić pan Marek Waszkiewicz, to jest osoba odpowiednia do tego 

zadania. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – nie mam nic sobie do zarzucenia, wszystkie 

działania są konsultowane z Radcą Prawnym i urbanistą, a to, że Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze daje decyzje do ponownego rozpatrzenia świadczy o tym, że sprawa jest trudna i 

budząca wiele wątpliwości. 

Pani W. – będziemy interweniować w mediach. Poszliśmy do prokuratury to i pójdziemy do 

mediów, gdyż jesteśmy ciągle szykanowani i ignorowani. Wyjaśniana jest sprawa umowy  

z dzierżawcą, bo takie straszenie Urzędem Skarbowym to jest przekroczenie uprawnień. 

Pan W. W. - po pierwsze: sprawa trwa już 2,5 roku. Pan S. chce wybudować zbiornik  

z gnojowicą, a ja na to się nie zgadzam bo będzie straszny odór, po drugie: ta inwestycja jest 

niezgodna z planem zabudowy, a po trzecie: mam studnię, z której korzystam bo nie mam 



wodociągu, a inwestycja pana S. będzie bardzo uciążliwa i czy ta gnojowica nie przedostanie 

się do mojej studni. Pisałem pisma do Urzędu Gminy ale żadnej odpowiedzi nie dostałem. 

Wszystkie budynki pana S. zostały przekształcone na inwentarskie. Chciałbym aby p. Wójt 

ustosunkował się do tej sprawy abym mógł spać spokojnie. Wydanie pozytywnej decyzji dla 

pana S. spowoduje niezadowolenie wszystkich mieszkańców wsi.  

Wiesław Pietrołaj sołtys z Żywej-Wody -  czy Pan Wójt wie, że gnojownica jest wylewana na 

cmentarz. Pan S. twierdzi, że tylko przeniesie inwentarz ze starego chlewa do nowego a kto 

nam zagwarantuje że p. Ewa nie rozbuduje swojej chlewni i będzie dwa razy tyle trzy chlewnie. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – wydałem decyzję odmowną, ale Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Suwałkach odrzuciło tą decyzję. W związku z uzupełnianiami 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wystąpiłem do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o analizę nowych 

dokumentów i ponowne uzgodnienie. Strony postępowania są informowane na bieżąco o 

sprawie. W celu zbadania informacji o wylewaniu gnojowicy została powołana komisja, która 

była na miejscu i nie stwierdziła, że gnojowica jest wylewana na cmentarz. 

Wiesław Pietrołaj sołtys z Żywej-Wody – jestem sołtysem i jestem o  wszystkim informowany, 

decyzja pani urbanistki to taka, że jest zakaz budowy, to dlaczego to wszystko jest dalej 

wałkowane. Procedura trwa, kolegium uchyliło i dalej daje do ponownego rozpatrzenia. Zadaję 

pytanie- kto tym wszystkim manipuluje? Pan S. świadomie wprowadza wszystkich w błąd 

podając nieprawdziwe numery działek. Pan S. złamał wiele przepisów, załatwił sobie pismo w 

którym jest nacisk na Wójta aby wydał pozytywną decyzję z automatu. To nadaje się do 

prokuratury. 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – inwestor ma prawo złożyć dokumenty, ale 

wszystko musi być zgodne z prawdą. Decyzja może być pozytywna lub negatywna. Wójt nie 

może odwołać się od decyzji kolegium a inwestorzy, aby dostać pozytywną decyzję podają 

takie dokumenty jakie im są wygodne i trzeba wszystko dokładnie wyjaśnić przed wydaniem 

ostatecznej decyzji. 

Pani W. – Wójt straszy dzierżawców, że będą musieli płacić podatki do Urzędu Skarbowego 

od przekazanej dzierżawy i tak to wygląda wyjaśnianie spraw.  

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo  – Nie straszy, opowiada pani bzdury. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady – ta sprawa będzie rozpatrywana na najbliższej komisji 

Rady. 

Pani W. – proszę o podanie terminu komisji. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady – dziś jeszcze nie ustaliliśmy terminu Komisji. Informacja 

o najbliższym posiedzeniu znajdzie się na stronie internetowej BIP Gminy Jeleniewo. 

Wiesław Pietrołaj sołtys z Żywej-Wody – składam wniosek aby wszyscy Radni pojechali i 

zapoznali się z terenem, gdzie Pan S. wylewa gnojowicę. 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady – zapytał Radnych czy jest taka potrzeba. Radni stwierdzili 

że znają teren i nie ma potrzeby tam jechać. 

 

Radny Damian Bukpaś zapytał – z jakich środków została wytyczona droga w Malesowiźnie? 

Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo – gmina nie finansowała wytyczenia drogi  

w Malesowiźnie. 

 
Ad 7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

„Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – 



polskiej”(„Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian 

– Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska 

Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA” i przeznaczenie w budżecie na 2017 

rok środków na realizację tego zadania. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że realizacja zadania będzie 

obejmowała zakup sceny, sprzętu multimedialnego oraz promocji gminy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 września 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, 

przeciw – nie było. 

 
Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVIII.102.2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i 

poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – 

polskiej”(„Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian 

– Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska 

Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA” i przeznaczenie w budżecie na 2017 

rok środków na realizację tego zadania (zał. Nr 4). 

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

lata 2016–2025.  

Danuta Harasz Skarbnik odczytała projekt uchwały i przedstawiła zmiany jakie zaszły w WPF. 

Wójt odczytał odpowiedz RIO w sprawie zapisu. Skarbnik poprosiła Radnych o zajęcie 

stanowiska  jaki ma być zapis w uchwale zmieniającej WPF czy: 

- w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo  na lata 2016 – 

2025, 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo  na lata 2016 – 2025. 

 

 Radni przegłosowali, że tytuł uchwały powinien brzmieć w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo  na lata 2016 – 2025. Za zmianą zapisu 

głosowało 13 radnych. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 września 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw – 

3 radnych. 

 



Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania podjęła uchwałę Nr XVIII.103.2016  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025 

(zał. Nr 5). 

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

Danuta Harasz Skarbnik odczytała projekt uchwały i zreferowała jakie zmiany zaszły. 

Poinformowała też, że został dodany § 6 pn. wydatki na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2016 i jest to 

zapis formalny w związku ze zmianami jakie zostały naniesione w uchwale w sprawie zmian 

w budżecie oraz  dodany § 9 w uchwale, który dotyczy uchylenia załączników podjętych  

w poprzedniej uchwale i które tracą moc ze względu na naniesione zmiany . Paragraf 9 

otrzymuje brzmienie: 

Traci moc: 

1. Załącznik nr 4 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016”  

z Uchwały Nr XVII.101.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 roku,  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016. 

2. Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielonych na 2016 rok z budżetu, podmiotom należącym 

i nienależącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XVI.94.2016 r. Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Jeleniewo na rok 2016. 

3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016” z Uchwały Nr 

XIV.83.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 roku, w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016. 

 
W zmianach do budżetu zostały też naniesione zmiany w załączniku inwestycyjnym, gdzie 

zostało zwiększone zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka o kwotę 

5 000,00 zł a zostało zmniejszone zadanie Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B 

Czerwone Bagno - Szurpiły o kwotę 5 000,00 zł. 

W związku z naniesionymi zmianami został wyzerowany załącznik dotyczący „Wydatki na 

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności w roku 2016” (Uchwała Nr XIV.83.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

15 marca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2016). W związku 

z tym, zostały wycofane z realizacji zadania inwestycyjne finansowane środkami UE. 

Została też naniesiona dotacja dla OSP Bachanowo i Jeleniewo z przeznaczeniem na 

przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że projekt został 

przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

20 września 2016 r. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Jan Bielecki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu – nie było, przeciw – 

3 radnych. 

 



Rada Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania podjęła uchwałę Nr XVIII.104.2016  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (zał. Nr 6). 

 
Ad. 8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kształtowania się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury  

i przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mysiukiewicz poinformował, że informacja  

o wykonaniu budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury i przebiegu wykonania planu 

finansowego jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 roku została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 12 września 2016 r. 

 

Danuta Harasz Skarbnik poinformowała, że mimo zwrotu kwoty 550 320,00 zł ze środków 

budżetu gminy, wykonanie zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości nieco ponad 

140.000,00 zł. Opinia wydana przez RIO w Białymstoku zespól zamiejscowy w Suwałkach jest 

pozytywna. Poinformowała też, iż zaciągnięty kredyt krótkoterminowy leży na koncie i uważa, 

że sytuacja gminy na dzień 30 czerwca 2016 jest dobra. 

Rady Gminy Jeleniewo w wyniku głosowania (za przyjęciem głosowało 10 radnych, 

wstrzymało się – 3 radnych, przeciw – nie było) przyjęła informację o wykonaniu budżetu 

gminy, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, o wykonaniu planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury i przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 

organizacyjnych za I półrocze 2016 roku. 

 

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Brak interpelacji i zapytań. 

 

Ad. 10. Informacje i ogłoszenia  

Brak informacji i ogłoszeń. 

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

Jeleniewo Jan Bielecki zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

Protokołowała: Danuta Harasz 

 


