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PROTOKÓŁ NR 33.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 24 kwietnia 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: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, 

Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Sołtys wsi Żywa Woda Wiesław Pietrołaj 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. Analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Opiniowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016. 

3. Opiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy za 2016 rok Gminy Jeleniewo 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad.1. Analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 

obowiązek aktualności studium i planów miejscowych na obszarze gminy jest określony w art. 

32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku 

wykonanej analizy stwierdzono, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Gminy Jeleniewo wymaga nowego opracowania, ze względu na niezgodność z wymaganiami 

obowiązujących przepisów prawa. W trakcie sporządzania jest nowe Studium, które ma na celu 

określenie polityki przestrzennej gminy. 

 

Ad.2. Opiniowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 - zgodnie z art. 16a ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia 

Radzie Gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest 

podstawą do planowania budżetu na rok następny. W bieżącym roku ocena zasobów pomocy 

społecznej Gminy Jeleniewo przygotowana została po raz szósty w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. Dokument prezentuje informacje dotyczące takich 

obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej obrazuje stan 

problemów społecznych z jakimi spotykamy się na terenie gminy Jeleniewo na przestrzeni 

kilku lat. Dane dotyczą systemu wsparcia kierowanego do mieszkańców będących w trudnej 

sytuacji życiowej. Ocena zasobów pomocy społecznej jest materiałem poglądowym. 
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Ad. 3. Opiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy za 2016 rok Gminy 

Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego - organizacjom pozarządowym nie zlecano realizacji zadań publicznych i 

współpraca Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku odbywała się w formie 

pozafinansowej. W ramach współpracy pozafinansowej w 2016 roku organizacje pozarządowe 

korzystały z pomieszczeń i sprzętu gminy do realizacji swoich zadań statutowych między 

innymi do prowadzenia różnorodnych zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz spotkań                                 

z mieszkańcami. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.127.2017 w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – 

zmiana dotyczy uchylenia § 4, który nie określa dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3l sierpnia 

2019 r. 

 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała Analizę aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016, 

sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2016 rok Gminy Jeleniewo z organizacjami 

pozarządowymi i projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.127.2017 w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

 Sołtys wsi Żywa Woda Wiesław Pietrołaj wystąpił z zapytaniem, czy wpłynęło pismo 

właściciela gruntu o zakwestionowaniu granic działki nr 259 w Żywej Wodzie.  

 Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że Pan S. nie podpisał 

protokołu, co jest równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na ustalone przez geodetę granice 

działki. Rada Gminy Jeleniewo na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy z dnia 

31.03.2017 r. postanowiła, że działki należy rozgraniczyć i uregulować stan prawny działki nr 

259 w Żywej Wodzie.    

 

 Rozpatrzenie pisma z dnia 7 marca 2017 r., skierowanego przez P.P. W. do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, które powyższą sprawę przekazało 

zgodnie z właściwością pismem z dnia 23 marca 2017 r. nr KO.410/6/17, celem wyjaśnienia 

sprawy świadczenia usług urbanistki w Urzędzie Gminy Jeleniewo do przygotowywania 

projektów decyzji Wójta Gminy Jeleniewo o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 Komisja Rady Gminy Jeleniewo w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji 

związanej z świadczeniem usług przez Pracownię Urbanistyczną Anna Makarewicz w 

Suwałkach w zakresie przygotowywania projektów decyzji Wójta Gminy Jeleniewo o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza, iż Pracownia Urbanistyczna 

wykonuje usługi dla Gminy Jeleniewo na podstawie umowy z dnia 02.10.2016 r., a Pani Anna 

Makarewicz reprezentująca Pracownię posiada uprawnienia wynikające z art. 5 pkt 4 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co zostało 

potwierdzone pismem z dnia 13.03.2017 r. nr WGIPB.Dz.438.15.2017 prodziekana Wydziału 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w 

Olsztynie. Zamówienie powyższych usług zostało dokonane w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, czyli w drodze zapytań ofertowych.  

W zakresie treści e-maila z Pracowni Urbanistycznej w Suwałkach z dnia 16.02.2016 r. należy 

wyraźnie stwierdzić, że w jego treści nawet Prokuratura Rejonowa w Suwałkach, prowadząca  

śledztwo dotyczące postępowania o wydanie dla P. P. W. decyzji o warunkach zabudowy nie 

doszukała się insynuowanych intencji.  

 

 Komisja Rady Gminy Jeleniewo jednogłośnie (na stan 14 radnych Komisji Rady Gminy 

Jeleniewo obecnych 11 radnych) stwierdziła, że przedstawione zarzuty nie znajdują 
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potwierdzenia w posiadanej dokumentacji Urzędu Gminy Jeleniewo, jak również są całkowicie 

nieprawdziwe i ocierają się o granice pomówienia. 

     

     

 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. 24.04.2017 r. 

 


