
 

ZARZĄDZENIE NR 161.2016 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XX sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, 

stanowiące załączniki nr 1 – 5 do zarządzenia w sprawie: 

1) nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół w Jeleniewie; 

2) określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości; 

3) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych; 

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup 

odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo;  

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz 

 

 

 

 

 
Sp.MW 

dn. 23.11.2016 r. 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 161.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XX….2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………. 2016 r. 

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład  

Zespołu Szkół w Jeleniewie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), § 1 ust. 4 i § 18 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz na wspólny 

wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Gminy 

Jeleniewo uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Nadaje się Szkole Podstawowej imię Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół w Jeleniewie.  

2. Ustala się pełną nazwę szkoły w brzmieniu: „Zespół Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa 

im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY RADY GMINY JELENIEWO 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład  

Zespołu Szkół w Jeleniewie 

 

Z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny „Inki”, w 

imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wystąpiła Pani Alicja 

Dorochowicz dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie.  

Do wniosku zostało dołączone uzasadnienie w sprawie nadania Szkole Podstawowej imienia 

Danuty Siedzikówny „Inki” wraz z biografią patronki.   

 

Wybór Danuty Siedzikówny „Inki” na patrona Szkoły Podstawowej w Jeleniewie jest 

wyrazem przekonania społeczności uczniowskiej, rodziców, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych szkoły i mieszkańców gminy Jeleniewo o konieczności wyróżnienia tej 

postaci. Reprezentuje ona całą grupę Żołnierzy Wyklętych, o których przez tak długie lata 

milczano. „Inka” niezaprzeczalnie stanowi wzór patriotyzmu i heroizmu. Walczyła niezłomnie do 

końca swych dni, trwała wierna ideałom, by przed śmiercią wykrzyczeć słowa: „Niech żyje 

Polska!”. Właśnie dlatego jej historia pomoże młodym zbudować hierarchię wartości, w której 

należne miejsce zajmie patriotyzm i wynikająca z niego niebywała lojalność wobec 

współtowarzyszy. Historia siedemnastoletniej sanitariuszki pozwoli uczniom pamiętać o pokoleniu 

walczącym o wolną Polskę, budować przywiązanie do Ojczyzny.  

Wielka patriotka, prawa i szlachetna osoba, z poczuciem obowiązku wobec najbliższych i 

Ojczyzny, prawie rówieśniczka naszej młodzieży w pełni zasługuje na patrona Szkoły 

Podstawowej w Jeleniewie. 

 

Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Jeleniewie planuje się na 

16 grudnia 2016 r.  

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 161.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XX…..2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ………………. 2016 r. 

 

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1.Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 

Jeleniewo: 

1. od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1m2 powierzchni, 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,47 zł od 1m2 powierzchni, 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, 

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  

w życie tego planu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej;  

                                                 
1 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

 



 

 

 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

4) związanych z udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w tym garaży na samochody 

osobowe) – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 

a) przeznaczonych na działalność agroturystyczną i budynków letniskowych dla 

których stawka wynosi 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, z tym, 

że od linii wodociągowych zasilających w wodę oraz od budowli służących do 

odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,5% wartości. 

 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI.54.2015  Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4314). 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

  



 

 

 

Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 161.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XX…2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia …………….2016  

 

w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia wyskości podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4315) 

wprowadza się nastepujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,        

o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca –1.901,24 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.403,69 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.  

  

                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 

członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 



 

 

 

Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr 161.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XX…2016  

RADY GMINY JELENIEWO  

z dnia ……………….. 2016 r.  

  
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 

ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków  

w gminie Jeleniewo 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 oraz z 2016 r. poz. 1893 i 1250) 

Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:  

  
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jeleniewo siedzibą  

w Jeleniewie ul. Słoneczna 3 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jeleniewo na 

okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały.  

  

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez gminę Jeleniewo za pomocą Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.  

 

§ 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy  

1 taryfowej, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierzy w wysokości 5,50 zł netto. 

2. Ustala się dopłatę z budżetu gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy  

2 taryfowej, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w wysokości 4,73 zł netto. 

3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej. 

4. Dopłata będzie obowiązywała przez okres zatwierdzonych stawek taryf przedstawionych  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Dopłata o której mowa w § 3 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, na podstawie faktury za faktyczną ilość przyjętych do 

Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach w danym okresie rozliczeniowym.  

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

 

§ 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo 

przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo.  



 

 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr ……..2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia …………… 2016 r.  

  
1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 

1) cena netto za 1 m3 wody dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy: 2,26 zł,  

2) cena netto za 1 m3 wody dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia: 1,78 zł. 

  

2. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

  

1) cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 1 – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierzy:  5,59 zł, 

2) cena netto za 1 m3 ścieków dla grupy 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia: 5,21 zł. 

  

3. Stawka opłaty abonamentowej: miesięczna netto (dla wszystkich odbiorców usług) 2,50 zł.  

  

4. Do powyższych cen/stawek zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

 

  



 

 

 

Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 161.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XX….2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ……………. 2016 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 6j ust. 2, ust. 3b i 3c  

i art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego. 

  

§ 2. 1. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 52,00 zł;  

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 70,00 zł;  

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej – 77,00 zł.  

 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

1) gospodarstwo domowe do 2 osób – 26,00 zł;  

2) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób – 36,00 zł;  

3) gospodarstwo domowe liczące 6 osób i więcej –42,00 zł.  

 

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny , stawka za pojemnik wynosi:  

1) o pojemności 120 l - w wysokości 60,00 zł;  

2) o pojemności 240 l – w wysokości 100,00 zł;  

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 250,00 zł;  

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 750,00 zł.  

 

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi:  

1) o pojemności 120 l - w wysokości 36,00 zł;  

2) o pojemności 240 l – w wysokości 45,00 zł;  

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 150,00 zł;  

4) o pojemności 7 m3 – w wysokości 560,00 zł.  



 

 

 

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców 

a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie zbieranymi i nie odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych 

w ust. 1 i 3.  

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców 

a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 

2 i 4.  

 

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane:  

1) w sposób selektywny – w wysokości 144,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;  

2) w sposób nieselektywny – w wysokości 288,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

 

§ 5. Traci moc uchwała nr XI.58.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej 

opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 4317).  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 
 

 


