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PROTOKÓŁ NR 12.2015 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 23 listopada 2015 r. 

 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12. 

 

 

W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady J.Bielecki, Wójt K.Urynowicz, 

Skarbnik D.Harasz, Kierownik ZGKiM w Jeleniewie W.Wawrzyn, przedstawiciel firmy 

Andrea Consulting A.Jurkiewicz i Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny M.Aneszko zgłosił Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany. 

Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie przez przedstawiciela Firmy Szkoleniowo-Usługowej Andrea 

Consulting projektów: 

1) „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020” wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020, 

2) „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018  

z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 

2022 r., 

3) „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną  

i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, 

Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030. 

2. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XI sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

3. Zapoznanie się z propozycją zagospodarowania budynku po byłej szkole w 

Bachanowie. 

4. Sprawy bieżące.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1. Przedstawienie przez Pana A.Jurkiewicza przedstawiciela Firmy Szkoleniowo-

Usługowej Andrea Consulting następujących projektów: 



 2 

1) „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Jeleniewo na lata 2015 – 2020, 

2) „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2018  

z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2018 z perspektywą do  

2022 r., 

3) „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną  

i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, 

Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030. 

 

Pan A.Jurkiewicz poinformował Komisję, iż uwagi na przepisy Unii Europejskiej przyjęcie 

tych dokumentów jest niezbędne w zakresie inwestycji odnawialnych źródeł energii oraz 

audytu energetycznego i termomedernizacji. Głównym zadaniem jest podniesienie 

efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają 
służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie 

kosztów energii. Wszystkie dokumenty mają uzgodnienia i posiadają opinie poszczególnych 

instytucji. Dokumenty te będą również niezbędne na wykonywanie remontów dróg na terenie 

gminy. 

 

Komisja nie wniosła żadnych uwag do przedstawionych projektów dokumentów. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał: 

1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego 

odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo na 2016 rok: 

- cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 2,41 zł,  

- cena netto za 1 m3 wody dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm 

zużycia: 1,78 zł, 

- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy:  4,99 zł, 

- cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm 

zużycia: 4,38 zł, 

- stawka opłaty abonamentowej miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług)  

2,20 zł; 

2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia 

stawki tej opłaty: 

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) gospodarstwo domowe do 2 osób – 40,00 zł; 

b) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 44,00 zł; 

c) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 48,00 zł, 

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) gospodarstwo domowe do 2 osób – 20,00 zł; 

b) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 22,00 zł; 

c) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 24,00 zł, 

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli 

odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny , stawka za pojemnik wynosi: 

a) o pojemności 120 l -  w wysokości 48,00 zł; 
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b) o pojemności 240 l – w wysokości 70,00 zł; 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł; 

d) o pojemności 7 m3 – w wysokości 700,00 zł, 

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi: 

a) o pojemności 120 l -  w wysokości 24,00 zł; 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 35,00 zł; 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 75,00 zł; 

d) o pojemności 7 m3 – w wysokości 480,00 zł, 

- ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane: 

a) w sposób selektywny – w wysokości 96 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

b) w sposób nieselektywny – w wysokości 192 zł za rok od domku letniskowego lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

3) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszcza z góry od 

czasu powstania obowiązku raz na miesiąc, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, 

ryczałtowa opłata roczna dotycząca nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele 

wnoszą z góry, w terminie do 15 sierpnia za dany rok kalendarzowy; 

4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  

uwzględnienie w deklaracji nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe; 

5) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo – zmiana zapisu w zakresie przyjmowania 

w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo lub 

wiceprzewodniczącego w jednym dniu w tygodnia ustalonym i ogłoszonym na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy; 

6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – określenie zasad 

udzielania dotacji, prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla szkoły podstawowej, 

oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Prudziszkach. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał, taryf wody i ścieków oraz 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

    

Ad. 3. Zapoznanie się z propozycją zagospodarowania budynku po byłej szkole w Bachanowie. 

Przedstawicielka Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społecznego w 

Suwałkach przedstawiła projekt zagospodarowania budynku po byłej szkole, który może być 

przystosowany na potrzeby domu pomocy społecznej oraz działki przy szkole na potrzeby 

mieszkańców. Przy prowadzeniu takiej działalności niezbędna jest dzierżawa budynku na 

minimum 30 lat oraz gruntu na wieczyste użytkowanie. Zatrudnienie w domu pomocy 

wynosiłoby ok. 6 osób dla 15 pensjonariuszy (liczba przewidzianych miejsc dla 30-40 

pensjonariuszy). Podstawowe koszty do poniesienia to modernizacja poddasza. Wzrost pomocy 

dla regionu związany byłby z potrzebą zakupu podstawowych produktów żywnościowych od 

miejscowych rolników. 

 

Komisja uważa, że ta propozycja powinna być przedstawiona dla mieszkańców Bachanowa i 

Błaskowizny.  
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 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz 

zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Podpisy komisji: 

1. Mysiukiewicz Ryszard -  Przewodniczący Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

2. Andruszkiewicz Ryszard -      ………………… 

3. Aneszko Mirosław -       ………………… 

4. Bukpaś Damian -       …………………  

5. Ciszewski Sławomir -      ………………… 

6. Dąbrowski Mariusz -       ………………… 

7. Gałażyn Jacek –       ………………… 

8. Kalinowski Tadeusz –      ………………… 

9. Klepacki Dariusz –       ………………… 

10. Sobol Justyna –       ………………… 

11. Stankiewicz Tomasz –      ………………… 

12. Urynowicz Andrzej –      ………………… 

13. Waszkiewicz Stefan –      ………………… 

14. Wysocki Tomasz -      ………………… 

  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

 

Sp.MW. 

dn. 23.11.2015 r. 


