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PROTOKÓŁ NR 29.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 20 stycznia 2017 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 Jan 

Bielecki, Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Anna Kolenkiewicz z 

Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jeleniewie Joanna Wnukowska i Maria Waszkiewicz Sekretarz – protokolant. 
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Stefan Waszkiewicz 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 informacji w sprawie podatku od nieruchomości urządzeń energii 

wiatrowej. 

2. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo za 2016 rok. 

3. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

4. Sprawy bieżące - rozpatrzenie podań. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję, że Suwalski Park 

Wiatrowy złożył korektę deklaracji za 2011 rok w sprawie podatku od nieruchomości. 

Inspektor Urzędu Anna Urynowicz - Suwalski Park Wiatrowy pomniejszył kwoty podatku o 

wartość budowli, ponieważ uważają, że przy wiatrakach są budynki dla których podatek 

liczony jest od wielkości ich powierzchni, oraz zostają zmniejszone wartości dróg 

dojazdowych, gdyż place przy wiatrakach uległy utylizacji. Wystąpiliśmy do firmy 

wiatrakowej o przekazanie dokumentacji zgodnej ze stanem faktycznym i na tej podstawie 

zostanie wydana opinia przez radcę prawnego.  
 

Ad. 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2016 rok 

przedstawił Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz i poinformował Komisję, że 
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wynagrodzenia nauczycieli zostały zachowane w granicach średnich wynagrodzeń na 

wszystkich szczeblach awansu i nie ma potrzeby wypłacenia dodatku uzupełniającego. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo za 2016 rok 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017 – na ten cel zostały zabezpieczone w 

budżecie gminy fundusze w wysokości 20 tys.zł i projekt programu został pozytywnie 

zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

2) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – 

zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty, projekt uchwały uwzględnia zmiany w zakresie 

podstawy udzielania dotacji oraz udostępnianie danych na stronie internetowej biuletynu gminy 

o wysokości udzielanych dotacji; 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 

 

Ad. 4. Anna Kolenkiewicz z Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach przedstawiła Komisji projekt, 

który umożliwi zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Bachanowie. Planowane jest 

powstanie w nim integracji społecznej w zakresie kształcenia osób w zawodzie opiekunka do 

dziecka, budowlaniec, kucharz, pracownik terenów zielonych. Osoby te otrzymywałyby 

wynagrodzenie. W ramach projektu budynek byłby utrzymywany przez fundację, w którym 

prowadzona będzie aktywizacja zawodowa przez okres od 10 do 15 lat. Aby rozpocząć projekt 

fundacja musi posiadać ten budynek w dzierżawie. W tym okresie fundacja pokrywałaby koszty 

utrzymania budynku oraz jego bieżące remonty. 

Komisja uważa, że ten projekt należałoby przedstawić mieszkańcom, aby można było podjąć 

decyzję w sprawie dzierżawy budynku po byłej szkole w |Bachanowie. 

          

Rozpatrzenie podania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie w sprawie dofinansowania na 

zakup sprzętu defibrylatora i kamery termowizyjnej. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że został złożony wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora AED i 

kamery termowizyjnej. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała zakup sprzętu z dofinansowaniem dla OSP w Jeleniewie. 

 

Rozpatrzenie podania dyrektora Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w sprawie remontu 

dachu budynku gospodarczego na potrzeby przechowywania opału i narzędzi dla szkoły. 

Komisja uważa, że to zadanie nie może być realizowane w bieżącym roku z uwagi na brak 

środków finansowych w budżecie gminy. 

 

Podanie H.A. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wzrostu opłat za wywóz nieczystości 

stałych dla mieszkańców gminy. 

Komisja postanowiła, że w odpowiedzi na podanie należy poinformować Pana H.A., że 

Rada Gminy Jeleniewo uchwaliła opłaty za wywóz nieczystości stałych zgodnie z prawem. 

Podjęte uchwały były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 

celem sprawdzenia zgodności z prawem i nie zostały zakwestionowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Białymstoku.    

 

       



 3 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Ryszard 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. 20.01.2017 r. 

 

 
 


