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PROTOKÓŁ NR 19.2016 

 
z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 19 maja 2016 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: Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo, Alicja 

Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie, Joanna Wnukowska kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, Anna Kolenkiewicz Stowarzyszenie LGD i Maria 

Waszkiewicz Sekretarz Gminy – protokolant. 

Lista obecności 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 kalendarza imprez kulturalnych na sezon turystyczny 2016 roku w 

Gminie Jeleniewo, informacji na temat bazy sportowej, turystycznej i możliwości 

wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Jeleniewo oraz informacji na temat promocji 

Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Joanna Wnukowska kierownik Gminnej Biblioteki w Jeleniewie przedstawiła kalendarz 

imprez kulturalnych na sezon turystyczny 2016 roku w Gminie Jeleniewo: 

1) 12 czerwca – Dzień Dziecka w Jeleniewie, 

2) 24 lipca – obchody 60. Jubileuszu OSP Bachanowo wraz z Festynem Jaćwieskim, 

3) 21 sierpnia – dożynki gminne. 

Zorganizowanie wypoczynku letniego przy współpracy Podlaskiego Kuratora Oświaty 

dla 2 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w formie nieodpłatnych kolonii letnich. 

 

 W dniach 12 – 15 maja 2016 r. odbyły się Dni otwarte funduszy europejskich do Izby 

Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach.    

 

Ad. 2. Alicja Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie przedstawiła projekt arkusza 

organizacyjnego zespołu na rok szkolny 2016/2017, który obejmuje 1 oddział przedszkolny dla 

4 i 5 latków w budynku Biblioteki w Jeleniewie i 1 oddział przedszkolny dla 6 latków, który 

można przenieść do budynku szkoły w Jeleniewie i przeznaczyć klasę spełniającą wszystkie 

wymogi sanepidu. Z uwagi na fakt, że w kolejnych 3 latach liczba dzieci sześcioletnich będzie 

zbliżona do obecnej. Szkoła musi oszczędzać na wszystkim, a koszt utrzymania budynku w 
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Gulbieniszkach jest duży. Przeniesienie oddziału przedszkolnego dzieci 6 letnich z Gulbieniszk 

do Jeleniewa pozwoli na zmniejszenie wydatków szkoły (w załączeniu koszty utrzymania 

oddziału przedszkolnego w Gulbieniszkach). Do oddziału przedszkolnego nauczyciel posiada 

niezbędne kwalifikacje do zatrudnienia w wychowaniu przedszkolnym. Prowadzenie tego 

oddziału w Jeleniewie pozwoli na jego bezpiecznego funkcjonowanie. Uchwalony budżet 

szkoły jest mniejszy o 130 tys.zł, i w tym przypadku chcemy pozyskać oszczędności. Szkoła w 

Prudziszkach ma o wiele lepsze warunki i można byłoby rozważyć utworzenie wychowania 

przedszkolnego w tym budynku. 

Urynowicz Kazimierz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował radę, że ostateczna kwota 

subwencji oświatowej jest niższa o kwotę ok. 120 tys.zł 

Wysocki Tomasz Radny – czy urządzenia zakupione z projektu będzie można przenieść. 

Alicja Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – tak, wszystkie urządzenia będzie 

można ustawić w obejściu szkoły w Jeleniewie. 

Andruszkiewicz Ryszard Radny – czy będą zwolnienia w szkole. 

Alicja Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie – jeśli wychowanie przedszkolne 

będzie zabrane dla Zespołu Szkół, to część nauczycieli wychowania przedszkolnego może 

stracić pracę. 

Anna Kolenkiewicz Stowarzyszenie LGD – mieszkańcy gminy proszą o założenie żłobka dla 

dzieci od 5 miesiąca życia do 3 lat. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego umożliwia złożenie wniosku i prowadzenie tego zadania z projektu na okres 1 

roku. W ramach projektu 5 osób z terenu gminy miałoby zatrudnienie, a żłobek byłby czynny 

przez 10 godzin dziennie. Planujemy wyposażenie pomieszczeń i urządzenie placu zabaw na 

potrzeby żłobka w budynku Biblioteki w Jeleniewie, ponieważ rodzice dzieci chcą, aby żłobek 

był w miejscowości Jeleniewo. Po zakończeniu projektu stalibyśmy się o dalsze pozyskiwanie 

funduszy na jego prowadzenie. 

Dąbrowski Mariusz Radny – na żłobek odpowiedni byłby budynek w Gulbieniszkach. 

Joanna Wnukowska kierownik Gminnej Biblioteki w Jeleniewie – Biblioteka może zawrzeć 

umowę na wynajęcie pomieszczenia na prowadzenie żłobka. 

Anna Kolenkiewicz Stowarzyszenie LGD – Urząd Marszałkowski ogłosi dodatkowy konkurs 

dotyczący wychowania przedszkolnego i można również założyć oddział przedszkolny dla 3 

latków. Ponadto planujemy złożenie wniosku w zakresie integracji zawodowej, który 

wspierałby osoby poszukujące pracy. Powstała instytucja wspierałaby w zakresie kursów 

zawodowych tj. robotnik budowlany, kucharz, ogrodnik i opiekunka dziecięca. Osoby te byłyby 

na kontrakcie i otrzymywaliby wynagrodzenie przez 10 miesięcy oraz mogłyby wykonywać 

prace na rzecz gminy i powstałego żłobka. Projekt zakłada finansowanie tego zadania przez 

okres 2 lat. W ramach tego projektu można zagospodarować budynek Biblioteki w Jeleniewie 

wraz z dostępem dla osób niepełnosprawnych.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty w sprawie utworzenia żłobka i 

integracji zawodowej na terenie gminy. 

 

Urynowicz Kazimierz Wójt Gminy Jeleniewo poinformował radę o złożeniu przez firmę RWE 

Spółka Akcyjna Taciewo Spółka z o.o. w Warszawie korekty deklaracji podatku od 

nieruchomości na kwotę 750 tys.zł za lata 2013-2016. Korekta wynika z błędu popełnionego 

przez firmę RWE tj. zakwalifikowania środków trwałych do niewłaściwej gminy.  

Dąbek Zbigniew radca prawny urzędu poinformował radę, że zgodnie z przepisami jeśli 

nastąpiła pomyłka należy nadpłatę zwrócić i my jako gmina nie mamy na to wpływu. 

 

Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną informacją uważa, że należy prowadzić z 

firmą rozmowy, aby skutek dla gminy był jak najmniejszy. 

   

 Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął 

posiedzenie komisji. 
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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. 19.05.2016 r. 


