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PROTOKÓŁ NR 31.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

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

 

W posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Wójt Gminy 

Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Zbigniew Dąbek Radca Prawny Urzędu, Wiesław Pietrołaj 

sołtys wsi Żywa Woda, Danuta Harasz Skarbnik i Maria Waszkiewicz Sekretarz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Radny Mirosław 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. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące-rozpatrzenie podań. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy 

Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego - zgodnie z opinią Podlaskiego Kuratora Oświaty 

należy dokonać zmiany zapisu załącznika nr 1 do uchwały w brzmieniu: plan sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo, a także granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 2019 r.;   

2) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych – nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła 

zmiany, która polega na określeniu wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego tylko dla dzieci w wieku do lat 5; 

3) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gmina Jeleniewo-uchwała określa postępowanie 

rekrutacyjne do przedszkoli na drugim etapie; 

4) określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Jeleniewo-uchwała określa postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły; 

5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017–program zawarty w niniejszej uchwale jest 

aktem prawa miejscowego, który ogłasza się w Dzienniku Urzędowym, dlatego podjęta 

uchwała 24 lutego 2017 r. musi być uchylona; 

6) oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata-zgodnie z wnioskiem 

Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach nieruchomość można wydzierżawić na okres 12 lat; 
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7) zmian w budżecie gminy na 2017 rok: 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów ogółem 14 691 592,86 zł z tego: bieżące w wysokości 12 544 887,53 zł, i 

majątkowe w wysokości 2 146 705,33 zł,  

2) Plan wydatków ogółem 15 784 428,80 zł z tego: bieżące w wysokości 12 073 288,35 zł, i 

majątkowe w wysokości 3 711 140,45 zł; 

8) przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok-głównym celem Programu jest 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej 

pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie i w ramach niniejszego programu działania 

mają na celu doprowadzenie do zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w 

rodzinie; 

9) przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok-Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 

Gminy Jeleniewo Nr VI.28.2015. Celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu. Pracownicy socjalni w 2016 roku  prowadzili 

pracę socjalną w 164 rodzinach z liczbą 624 osób w tych rodzinach; 

10) przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2016 rok- Program był finansowany z 

budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku 

poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym 

Programie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał i sprawozdania. 
 

Ad. 2. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że została wytyczona przez 

geodetę działka nr ewid. 259 w Żywej Wodzie. Okazało się, że wyznaczone granice 

ewidencyjne znacząco różnią się od stanu istniejącego na gruncie. W związku z tym, iż 

zaistniały rozbieżności w przebiegu ewidencyjnym granicy pomiędzy działką nr 259 i 101/9 

Wójt Gminy Jeleniewo proponuje przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego.    

 Wiesław Pietrołaj sołtys wsi Żywa Woda-osoba prywatna nie wyraża zgody na 

rozgraniczenie tej działki, którą należałoby ogrodzić. 

 Zbigniew Dąbek Radca Prawny Urzędu-obecnie granica działki gminnej jest znana, i 

jaki jest cel grodzenia, jeżeli działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dwie strony muszą 

uzgodnić jak mają przebiegać granice tej działki. Osoba użytkująca te grunty może nie wyrazić 

zgody na obecne granice.  

 Wiesław Pietrołaj sołtys wsi Żywa Woda poinformował Komisję, że mieszkańcy wsi 

Żywa Woda nie są zainteresowani zamianą granic działek i uważają, że ten grunt należałoby 

ogrodzić.  

 Komisja ustaliła, że należy przyjąć stan faktyczny działek.  

 

 Podanie mieszkańców wsi Ścibowo w sprawie remontu drogi. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że droga wymaga regulacji oraz 

poszerzenia do minimum 8 metrów, w przypadku budowy tej drogi ze środków pomocowych.  

 Komisja ustaliła, że w tej sprawie mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na przekazanie 

gruntów pod drogę. 

   

 Podanie w sprawie remontu drogi Wodziłki-Łopuchowo. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że w tej sprawie także należy 

spotkać się z mieszkańcami, ponieważ przebieg drogi jest niezgodny ze stanem faktycznym i 

ma szerokość 4 metrów. 
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 Komisja ustaliła, że w tej sprawie mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na przekazanie 

gruntów pod drogę. 

 

 Podanie Wspólnoty Wsi Prudziszki w sprawie okazania granicy działki i wydzielenia 

gruntu wybudowanej przepompowni ścieków. 

 Komisja wyraziła zgodę na okazanie granic powyższej działki. 

 

 Podanie w sprawie wydzierżawienia działek w Bachanowie dla mieszkańca, który 

zobowiązał się wykaszać i dbać o te działki. 

 Komisja wyraziła zgodę na wydzierżawienie gruntów na okres 1 roku. 

 

 Podanie o wykonanie wodociągu do nieruchomości pani J.M. w Rutce. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że przewidywany koszt tej 

inwestycji wyniesie ok. 50 tys.zł. W budżecie gminy na 2017 rok nie zostały ujęte fundusze na 

realizację powyższego zadania. 

 Komisja ustaliła, że w związku z brakiem środków finansowych w budżecie gminy nie 

można wykonać tej inwestycji w 2017 roku.    

  

 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. Aneszko Mirosław -       ………………… 

3. Bukpaś Damian -        ………………… 

4. Ciszewski Sławomir -       ………………… 

5. Dąbrowski Mariusz -       ………………… 

6. Gałażyn Jacek –        ………………… 

7. Kalinowski Tadeusz –       ………………… 

8. Klepacki Dariusz –       ………………… 

9. Sobol Justyna –        ………………… 

10. Stankiewicz Tomasz –       ………………… 

11. Urynowicz Andrzej –       ………………… 

12. Waszkiewicz Stefan –       ………………… 

13. Wysocki Tomasz -      ………………… 

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 
 

 

Sp.MW. 
dn. 27.03.2017 r. 

 


