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PROTOKÓŁ NR 36.2017 

z posiedzenia  

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki 

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji  

z dnia 9 czerwca 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, Zastępca 

Wójta Marek Waszkiewicz, Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Pani Jolanta Niemiec-Górnik 

i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – 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. Rozpatrzenie aneksu do umowy na wykonanie Studium uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego 

posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie aneksu do umowy na wykonanie Studium uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo. 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Radnych o potrzebie aktualizacji 

Studium, z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach oraz brak aktualnych zapisów w 

obecnym Studium. Obecnie projekt nowego Studium zostało opracowane przez P. Jolantę 

Niemiec-Górnik, która szerzej przedstawi jego opracowanie. 

Pani Jolanta Niemiec-Górnik – podjęta ostatnio przez Radę Gminy Jeleniewo uchwała  

o aktualizacji Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo 

wymaga dostosowania do aktualnych przepisów oraz rozszerzenia prac, w związku z nową 

analizą wszystkich wniosków. Nakłada to nowe obowiązki dla wykonawcy. Zmiany przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowały sytuowanie nowej 

zabudowy, a znaczna część wniosków zawiera potrzeby objęcia terenów pod zabudowę, z 

których większa część rozpatrzona jest pozytywnie. Dodatkowy koszt wykonanych prac to 

kwota ok. 25 tys.zł brutto. Po przygotowaniu projektu Studium zostanie wyłożone do 

publicznego wglądu, do którego będzie można składać wnioski i uwagi. Następnie odbędzie się 

debata nad przyjęciem projektowanego Studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jeleniewo.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zwiększenie prac w sprawie przygotowania 

projektu Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030. 

Zastępca Wójta Marek Waszkiewicz przedstawił projekt uchwały, który obejmuje 

wprowadzenie zapisu dotyczącego „Rewitalizacji Gminy Jeleniewo”. Wprowadzenie zmian w 
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Strategii umożliwi złożenie wniosku na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska gminnego 

wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność 

kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie”. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił projekt wykonania wjazdu z 

polbruku do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jeleniewie mieszczącego się w 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie oraz do hydroforni w Jeleniewie. Koszt 

zadania wyniesie ok. 41 tys.zł. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie powyższego wjazdu.    

   

 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. 09.06.2017 r. 
 


