
 

ZARZĄDZENIE NR 165.2016 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 20 grudnia 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 XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, 

stanowiące załączniki nr 1 – 9 do zarządzenia w sprawie: 

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017;  

2) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok;  

3) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok  

i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok; 

4) przekazania przez Gminę Jeleniewo zadań publicznych dla Miasta Suwałki; 

5) zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą: 

„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg 

gminnych wewnętrznych” realizowanego w ramach porozumienia z dnia 04 września 

2015 r. Gminy Jeleniewo z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Suwałki; 

6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2027;  

7) uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017;  

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025;  

9) zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz 

 

 

 

 

 
Sp.MW 
dn. 20.12.2016 r. 



 
Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 165.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ...................2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ...................2016 roku 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) i art. 

10 ust. 3 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 

ze zm.) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII.64.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 

roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016.  

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia       01 

stycznia 2017 roku. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Jeleniewo. 

  



 
Załącznik  

do Uchwały Nr .........../16 

Rady Gminy Jeleniewo  

z dnia .................2016r. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Narkomanii na rok 2017 
 

Zadania Programu: 

 
Problem uzależnienia od alkoholu mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu 

zwiększenie świadomości na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do 

świadczeń terapeutycznych związanych z leczeniem uzależnień ma stałe tendencję wzrostową. 

Problem ten staje się znaczący zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym czy ogólnokrajowym. 

Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, problem alkoholowy był, jest i 

będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk zachodzących w rożnych obszarach życia 

społecznego i ekonomicznego, ale przede wszystkim zawsze będzie wielką tragedią każdej osoby 

uzależnionej, jak i jej rodziny. Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów 

alkoholowych odgrywają samorządy gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych 

w społeczności lokalnej. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) nakłada na samorząd lokalny obowiązek 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii oraz finansowania działań związanych z jego realizacją. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zwany 

w dalszej części Programem jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz 

podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i 

naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i wspierania 

przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw 

nadużywania alkoholu oraz narkomanii. Program na 2017 rok jest kontynuacją zadań 

realizowanych w latach ubiegłych. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy (art. 

4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), a w szczególności 

zadania te obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 



 
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

§  1. Diagnoza problemów alkoholowych: 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na 2017 rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie na posiedzeniu w dniu 8 

grudnia 2016 roku. 

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób 

uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tysięcy, zaś osób pijących alkohol szkodliwie – na ok. 2,5 

miliona.  

Picie alkoholu przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym – kontakt 

z alkoholem ma za sobą 87,3% gimnazjalistów z klas trzecich. W czasie ostatnich 30 dni przed 

badaniem jakiekolwiek napoje alkoholowe piło 57,6% 15-latków (badanie ESPAD 2011). Dużym 

problemem w pracy z młodymi ludźmi są ich własne przekonania normatywne dotyczące alkoholu, 

bagatelizowanie strat, przyswajanie pozytywnych skojarzeń z zabawą      i relaksem budowanych 

przez reklamę napojów alkoholowych. W badaniach obserwujemy trend wyrównywania się 

zachowań ryzykownych wśród dziewcząt i chłopców. Przełamywany jest stereotyp, że piją tylko 

chłopcy czy dzieci ze środowisk zagrożonych.  

Badania ESPAD wykazały również, że dwa razy więcej młodych osób pije alkohol niż pali 

papierosy. Młodzież najczęściej sięga po piwo (57%), rzadziej po wódkę (41%) czy wino (26%). 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego 

spożywaniem. 

Negatywne konsekwencje spożywania alkoholu dotyczą nie tylko osób uzależnionych, ale również 

spożywających alkohol szkodliwie. Osoby pijące szkodliwie nie mają objawów pozwalających 

zdiagnozować uzależnienie. Piją za dużo, za często, w nieodpowiednich okolicznościach. Ich styl 

picia powoduje szkody zdrowotne, psychologiczne i społeczne. 

Część zgłoszeń pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej ma swoje źródło w problemach 

spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Oznacza to, że osoby te nie potrzebowałyby porad 

lekarskich, gdyby w zalecany sposób ograniczyły spożywanie alkoholu. 



 
W całej Europie picie alkoholu jest odpowiedzialne za 1/4 wszystkich nagłych zgonów 

młodych ludzi pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. Corocznie z przyczyn bezpośrednio  

i pośrednio związanych z używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób,  

z czego połowa przypada na zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu. 

Alkohol etylowy zawarty w winie, piwie, jak i w wódce, spożywany przez kobiety  

w ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu. Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym 

ze spożywaniem alkoholu przez ciężarną jest płodowy zespół alkoholowy (FAS). Jego efektami 

są: mała masa urodzeniowa, opóźnienia wzrostu, obniżenie odporności, uszkodzenia układu 

nerwowego. Badania przeprowadzone przez GIS w 2009 r. wykazały, że 14% ankietowanych 

kobiet przyznało się do picia alkoholu w czasie ciąży. Prowadzenie działań edukacyjnych w 

zakresie profilaktyki picia alkoholu przez kobiety ciężarne uświadomiło je, że wypijanie nawet 

niewielkich ilości alkoholu może wywierać szkodliwy wpływ na płód (82% respondentek). 

Nadal duży zasięg ma zjawisko sprzedaży alkoholu nieletnim. Badania ESPAD przeprowadzone 

wśród młodych ludzi w 2007 r. wykazały, że spośród substancji psychoaktywnych napoje 

alkoholowe są najłatwiejsze do zdobycia. W 2011 r. badani stwierdzili, że mimo spadku 

dostępności napojów alkoholowych jego nabycie jest nadal bardzo łatwe. 

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego 

systemu rodzinnego, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.  

Członkowie rodzin z problemem alkoholowym są grupą ryzyka szczególnie narażoną na 

przemoc. Należy pamiętać, że przemoc może mieć miejsce zarówno w tzw. rodzinach 

dysfunkcyjnych, jak i w rodzinach o wysokim statusie społecznym, w których z pozoru nie ma 

większych problemów. 

Badania pokazują, że co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył 

którejkolwiek z form przemocy. 12% Polaków przyznaje, że "alkoholizm i pijaństwo" powodują 

częste konflikty w rodzinie (CBOS 2009 rok). 4% Polaków przyznaje się do krzywdzenia swoich 

dzieci będąc pod wpływem alkoholu (TNS OBOB 2008 rok). Przemoc domowa wiąże się  z lękiem 

ofiar i świadków przed ujawnianiem takich przypadków. W związku z tym, posiadane dane nie 

odzwierciedlają w pełni rzeczywistej skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

W statystykach policyjnych w 2009 r. 79 811 kobiet (60%) i 11 728 (8,8%) mężczyzn zostało 

zarejestrowanych jako osoby doznające przemocy w rodzinie (pozostałe 32% ofiar stanowiły 

dzieci). Wśród osób stosujących przemoc, zdecydowaną większość stanowią mężczyźni (94,9%), 

kobiety stanowią 4,8%. 



 
W 2009 r. 66% sprawców przemocy wobec najbliższych w chwili popełnienia czynu było pod 

wpływem alkoholu. 

W 2008 r. policja przeprowadziła ponad 86 tysięcy interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie, 

podczas których stwierdzono, że ponad 71% osób krzywdzących swoich najbliższych było pod 

wpływem alkoholu. Z badań wynika, że 2/3 uzależnionych mężczyzn to sprawcy przemocy,  a 

wśród uzależnionych i współuzależnionych kobiet – 2/3 to ofiary przemocy. 

W 2015 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Jeleniewo wpłynęło 4 formularzy 

„Niebieskich Kart”. Powołano 12 grup roboczych, które opracowywały i realizowały plan działań 

pomocy rodzinie oraz diagnozowały i monitorowały sytuację rodziny. 

Pomoc materialna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jeleniewie dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy: 

 

 2012 r. 2013 r. 2014 r.  2015 r. 2016 r. 

Liczba rodzin 20 13 13 14 10 

Liczba osób 62 70 31 34 17 

 

Według informacji przekazanych przez Kierownika Posterunku Policji w Rutce-Tartak stan 

przestępczości w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 w rejonie służbowym terenu gminy 

Jeleniewo przedstawiał się następująco: 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 w roku 2015 

Przestępstwa stwierdzone        

w roku 2016 

Podrabianie dokumentu           1            

Stalking 1  

 kradzież z włamaniem 2  

kradzież 8  

Zniszczenie mienia 2  

Groźby karalne 0  

Kierowanie w stanie 

nietrzeźwości 
6  

Przywłaszczanie 0  

Naruszanie zakazu sądowego 0  

znęcanie się nad rodziną 3  

uchylanie się od obowiązku 

alimentacyjnego 
0  

Uszkodzenie ciała 1  



 

Oszustwo 0  

kłusownictwo 0  

pobicie 1  

Pobicie z użyciem 

niebezpiecznego narzędzia 
0  

W suwalskiej izbie wytrzeźwień przebywało z terenu gminy Jeleniewo w 2015roku – 2 osoby, a 

w 2016 roku skierowano -   osoby.              

 

 

Działania GKPiRPAiN 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Liczba osób, w stosunku do których 

GKPiRPAiN podjęła czynności 

zmierzające do orzeczenia o 

zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego 

(badania specjalistyczne –opinia) 

2 2 1 3 0 0 

Liczba osób, wobec których 

GKPiRPAiN wystąpiła do sądu z 

wnioskiem o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego 

3 5 0 3 1 2 

 

Porady udzielane w punkcie konsultacyjnym w Jeleniewie (stan na 31.10.2016r.)  

 

Terapeuta: 

- większość porad udzielonych przez terapeutę dotyczyło osób nadużywających alkoholu oraz 

uzależnionych od alkoholu. W związku z prowadzonymi oddziaływaniami o charakterze 

motywującym 6 osób zdecydowało się na terapię na Oddziale Leczenia Uzależnień w Suwałkach, 

8 osób uczestniczących w spotkaniach z powodu problemów z nadużywaniem alkoholu 

rozpoznały u siebie zachowania o znamionach przemocy w rodzinie, w trakcie spotkań 

zweryfikowały je  

i podjęły kroki w kierunku oczekiwanych zmian. 

Problemy związane z alkoholem znajdują się w polu zainteresowania wielu służb  

i instytucji, począwszy od placówek edukacyjno-wychowawczych, poprzez służbę zdrowia, 

pomoc społeczną, skończywszy na instytucjach strzegących porządku publicznego i przestrzegania 

prawa. Każda z nich zajmuje się innym aspektem zjawiska, jednak współpraca między nimi może 

znacznie podnieść efektywność działań każdej z nich. 

W omawianym okresie tj. 2016 roku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii wpłynęły 2 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym z 

powodu nadużywania alkoholu i szkód społecznych z tym związanych. Postępowania w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu były prowadzone na wniosek rodziny.  

W roku 2016 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowały podmioty, które posiadały ważne 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu: 

- 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, 



 
- wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

 

§ 2. Zadania na 2017 rok: 

 

Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych 

oraz zmniejszanie rozmiarów już istniejących, negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem 

alkoholu, narkomanią oraz przemocą w rodzinie. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

- współudział w finansowaniu działań terapeutycznych, na które kierowani są lub sami 

się zgłaszają mieszkańcy gminy  Jeleniewo (np. zwrot opłat za udział w ramach zajęć 

terapeutycznych), 

- dofinansowanie dodatkowych programów terapeutycznych w poradni odwykowej 

dla mieszkańców gminy Jeleniewo, 

- dofinansowanie wyjazdów terapeutycznych i obozów terapeutycznych dla osób  

uzależnionych i członków ich rodzin, 

- prowadzenie i doposażenie Punktu Konsultacyjnego w Jeleniewie, 

- opłacanie kosztów opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

- organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu uzależnienia, 

- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych w przedmiocie 

uzależnienia, 

            -   prowadzenie porad i konsultacji dla osób eksperymentujących z narkotykami     oraz 

prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód w 

związku z używaniem narkotyków, 

- udzielanie pomocy prawnej rodzinom, które dotknął problem uzależnienia od 

narkotyków. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

poprzez: 

- współpracę Komisji z organami policji, sądem, służbą zdrowia, szkołami, GOPS w 

zakresie eliminowania zjawisk patologicznych w środowisku rodzinnym i udzielanie 

pomocy doraźnej, 

- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach oraz Punktem Konsultacyjnym w Jeleniewie, którego 

zadaniem jest udzielanie pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych dotkniętych 

alkoholizmem, narkomanii i przemocą w rodzinie oraz udzielanie fachowych porad i 

informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, 

- współpracę z Posterunkiem Policji w Rutce- Tartak w celu zwiększenia skuteczności 

interwencji wobec przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu poprzez doposażenie 

w niezbędny sprzęt do prowadzenia procedury Niebieskiej Karty oraz prowadzenia 

działalności profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Jeleniewo, 

- tworzenie bardziej przyjaznych warunków w siedzibie Posterunku Policji w Rutce-

Tartak dla przyjęć interesantów związanych z różnorodnymi problemami 

(alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania i inne patologie), w tym 

przystosowanie pomieszczeń w celu organizowania spotkań edukacyjno-

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, 



 
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

- dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, 

- organizowanie, dofinansowanie oraz udział w  szkoleniach w zakresie 

rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiska przemocy w rodzinie i nadużywaniu 

alkoholu  i narkomanii w rodzinie dla n/w osób: 

a) pracowników służby zdrowia, 

b) funkcjonariuszy policji, 

c) pedagogów szkolnych i nauczycieli, 

d) pracowników GOPS, 

e) członków GKPiRPAiN. 

 

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: 

 

- kontynuowanie i wprowadzanie nowych programów profilaktycznych i 

psychoedukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych, 

- podejmowanie działań w celu zorganizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych i 

innych, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, odzieży  sportowej oraz 

dofinansowanie dożywiania dzieci w  ramach tych zajęć, 

- wspieranie i dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, 

- finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

- organizowanie i prowadzenie dla uczniów szkół z terenu gminy spektakli i 

programów profilaktycznych o tematyce uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania 

narkomanii, 

- szkolenie podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w zakresie 

przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, 

- prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, 

- edukacja mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez spotkania 

i imprezy otwarte, 

- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia, 

 

4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez popieranie i dofinansowanie imprez 

kulturalnych i sportowych promujących zdrowy styl życia. 

- współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi  w 

realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii i propagujących zdrowy styl życia. 

- współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i   

oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

- finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszone przez rodziny 

wspierające, 

- nawiązywanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych wynikających z ustawy o policji i ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

oraz ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 



 
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

poprzez: 

- cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku naruszenia zasad 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim przez podmioty 

korzystające z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

- w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych 

podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny, 

 

6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 
- świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez GOPS w myśl przepisów ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), a w szczególności 

art. 7. pkt. 13. 

 

7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

8. Finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii w szczególności dla: 

- członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii, 

- pracowników: GOPS, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych osób 

wytypowanych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. 

 

9. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności 

profilaktycznej. 

 

§ 3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii: 

 

Przewodniczący, Sekretarz i Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu otrzymują 

każdorazowo wynagrodzenie w wysokości: 

1. 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. koszty podróży poza terenem gminy pokrywa się na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku (Dz. U. 

z 2013r., poz. 167). 

3. podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji stanowią sporządzone i 

podpisane listy obecności. 

4. wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o wykaz i listę obecności, po odbytych 

posiedzeniach na koniec każdego kwartału. 

 



 
§ 4. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii: 

 

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

w Jeleniewie 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

3. Instytucje i stowarzyszenia kulturalne, sportowe i oświatowe, 

4. Organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje zadania publiczne z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, wychowania i kultury fizycznej, 

edukacji, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

§ 6. Zasady finansowania Programu: 

 

1. finansowanie zadań niniejszego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące 

sprzedaż podmioty gospodarcze, 

2. środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, znajdujące się w dyspozycji Wójta Gminy Jeleniewo, nie wykorzystane w 

bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i są przeznaczone w 

następnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe: 

 

1. Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie składa sprawozdanie z działalności komisji 

Radzie Gminy Jeleniewo na sesji Rady Gminy do 31 marca  następnego roku po roku 

sprawozdawczym. 

 

 



 
Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 165.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXI.....2016  

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia .... grudnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Plan pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXI.....2016  

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia .... grudnia 2016 r. 

 

PLAN PRACY 

RADY GMINY JELENIEWO 

na 2017 rok 

 
TERMINY SESJI I PROPONOWANA TEMATYKA 

 
STYCZEN – MARZEC 2017 r.  
1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo za 2016 

rok. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2016 rok. 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

4. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. 

5. Sprawy bieżące.  

 

KWIECIEN – CZERWIEC 2017 r.  
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi za rok 2016.  

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.  

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2016 rok.  

4. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo za 2016 rok.  

5. Ocena działalności jednostek organizacyjnych za 2016 r. – Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jeleniewie, Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i Zespołu Szkół w Jeleniewie.  

6. Sprawy bieżące.  

 

LIPIEC – WRZESIEŃ 2017 r.  
1. Przyjęcie sprawozdań finansowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Jeleniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, Biblioteki Publicznej  

w Jeleniewie i Zespołu Szkół w Jeleniewie za I półrocze 2017 r.  

2. Informacja Wójta Gminy Jeleniewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2017 roku.  

3. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół do roku szkolnego 2017/2018.  

4. Sprawy bieżące.  

 

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017 r.  
1. Przyjęcie informacji ze złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok.  

2. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Jeleniewo o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2016/2017.  

3. Uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz taryf za wodę  

i ścieki na 2018 r.  



 

 

 

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 rok.  

6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.  

7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji rady za 2017 rok.  

8. Uchwalenie planów pracy stałych komisji rady na 2018 rok.  

9. Sprawy bieżące.  

 

 

 

  



 

 

 

Załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 165.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXI…..2016  

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia .. grudnia 2016 r. 

 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok  

i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie  

z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjąć Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok, 

zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXI…...2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r.  

 

PLAN PRACY 

KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY JELENIEWO  

na 2017 rok 

 
Zadania stałe, realizowane przez cały rok, w miarę potrzeb: 
1. Analiza planów dochodów i wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej działów 

w zakresie : 

- rolnictwa i łowiectwa,  

- leśnictwa, 

- transportu łączności, 

- gospodarki mieszkaniowej, 

- działalności usługowej, 

- administracji publicznej, 

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

- obsługi długu publicznego, 

- oświaty i wychowania, 

- ochrony zdrowia, 

- opieki społecznej, 

- edukacyjnej opieki wychowawczej, 

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- współpracy gminy. 

2. Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu jednostek podległych. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów. 

 

 
Plan pracy Komisji Budżetowej w 2017 r.: 
1. Bieżąca aktualizacja statutu gminy i przygotowywanie projektu zmian. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

3. Opiniowanie planów wieloletnich w zakresie inwestycji. 

4. Rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 

5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych, cen wody i 

ścieków na 2018 rok. 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXI….2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r.  

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI 

RADY GMINY JELENIEWO  

na 2017 r. 
 

I KWARTAŁ 

1. Ocena stanu dróg gminnych w okresie zimowym, remontów dróg zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

2. Informacja o stanie  mienia stanowiącego własność gminy. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 
II KWARTAŁ 

1. Ocena mienia gminnego, stan techniczny.  

2. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2016 r. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 
III KWARTAŁ 

1. Plany i inwestycje gminy Jeleniewo.  

2. Stan sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo. 

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 
IV KWARTAŁ 

1. Rozpatrzenie propozycji taryf za wodę i ścieki na 2018 r. 

2. Propozycje do budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 r. 

3. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Inwestycji za 2017 r. i planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Inwestycji na 2018 r. 

4. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał. 

 

 

 
  

                                                                                       



 

 

 

Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXI….2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r.  

 

PLAN PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY JELENIEWO  

na rok 2017 
 

 

I  PÓŁROCZE 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2016 i sprawozdań z 

jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

Zespołu Szkół w Jeleniewie. 

2. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

3. Sprawy bieżące i opiniowanie uchwał. 

 

II  PÓŁROCZE 

1. Kontrola realizacji dochodów z tytułu zbycia składników majątkowych gminy.  

2. Kontrola wydatków na realizację imprez kulturalnych. 

3. Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych. 

4. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2018 r. 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeb może ulec zmianie. 
 

  



 

 

 

Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XXXI.174.2014 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 27 stycznia 2014 r.  

 

Plan pracy  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

Rady Gminy w Jeleniewie na 2017 r. 

 

I kwartał 2017 rok  
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i Zespołu Szkół 

w Jeleniewie za rok 2016.  

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2016.  

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jeleniewie za rok 2016.  

4. Przedstawienie informacji na temat dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców 

Gminy Jeleniewo.  

5. Opiniowanie wniosków w zakresie inwestycji oświatowych, kulturalnych, sportowych i 

zdrowotnych na rok 2017.  

6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

II kwartał 2017 rok  
1. Zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalnych na sezon turystyczny 2017 roku na terenie 

gminy Jeleniewo.  

2. Informacja na temat bazy sportowej, turystycznej i możliwości wypoczynku dzieci i 

młodzieży.  

3. Informacja na temat promocji gminy Jeleniewo.  

4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

III kwartał 2017 rok  
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Jeleniewie i Zespołu Szkół w Jeleniewie 

za I półrocze 2017 roku.  

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie za  

I półrocze 2017 roku.  

3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.  

4. Przyjęcie informacji na temat przygotowania Zespołu Szkół w Jeleniewie do nowego roku 

szkolnego 2017/2018.  

5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

 

IV kwartał 2017 rok  
1. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.  

5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał.  

Zgodnie z potrzebami gminy Jeleniewo, do planu pracy Komisji można wprowadzać inne 

zadania. 

   



 

 

 

Załącznik Nr 5  

do uchwały Nr XXI…..2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r.  

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Budżetowej  

za 2016 rok 

 
1. Komisja Budżetowa na podstawie uchwalonego planu pracy komisji na 2016 rok 

przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności. 

2. Komisja Budżetowa rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał oraz stanowiska w 

następujących sprawach: 

- wykonania budżetu gminy za 2015 rok,  

- uchwalenia zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

- zmian w budżecie gminy na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2016 – 2025 w zakresie wydatków bieżących, 

- przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 roku, 

- przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz 

informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I 

półrocze 2016 roku, 

- uchwalenia stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2017 rok, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, 

- przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Jeleniewo, 

- zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą: 

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły” 

realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

- wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa 

dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” 

(„Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at 

Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie 

"Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i 

przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację 

tego zadania,   

- przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Jeleniewo z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, 

- uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2017 – 2027. 

3. Komisja Budżetowa w 2016 r. uczestniczyła w 14 posiedzeniach wspólnie z innymi 

komisjami. 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 6  

do uchwały Nr XXI…..2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r.  

   

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji 

za 2016 rok 

 
1. W zadaniach stałych realizowanych przez cały rok komisja analizowała, opiniowała i 

wnioskowała w sprawach dotyczących:  

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025 i w budżecie 

gminy na 2016 r., w szczególności w zakresie rolnictwa, inwestycji i ochrony środowiska, 

2) analizy złożonych podań w sprawie remontów dróg gminnych, 

3) przeglądu stanu dróg gminnych. 

2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w 2016 roku rozpatrywała  

i opiniowała: 

- wykonanie budżetu gminy za 2015 rok, 

- rozpatrzenie podania o wykup drogi wewnętrznej w Szeszupce, 

- weryfikację wniosku o dotacje na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, 

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Jeleniewo, 

- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Jeleniewo     

- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Rutka, stanowiącej własność gminy Jeleniewo, 

- projekty uchwał w sprawie stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2017 rok, 

- projekt budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2017 – 2027. 

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w 2016 r. uczestniczyła  

w 14 posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami. 

 



 

 

 

Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XXI….2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r. 

 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok 

 
Na podstawie zatwierdzonego uchwałą Nr XIII.74.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

15 stycznia 2016 r. planu pracy komisji na 2016 rok, Komisja Rewizyjna przedstawia 

sprawozdanie ze swojej działalności. 

W 2016 roku Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 15 posiedzeń i uczestniczyła w  

14 posiedzeniach wspólnie z innymi komisjami Rady Gminy Jeleniewo. 

1. Przedmiotem posiedzeń komisji było przyjęcie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.  

Przeprowadzona kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 rok odbyła się w dniu  

18 kwietnia 2016 r. Dokonano kontroli w zakresie: 

1) dochodów budżetu z tytułu: 

- podatków i opłat, 

- dotacji i subwencji, 

- udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach, 

- pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. 

2) wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (oświata, kultura, 

urząd gminy, opieka społeczna i zakład gospodarki komunalnej), 

- realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

3) informacji o stanie mienia komunalnego oraz sposób jego zagospodarowania. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Jeleniewo, sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2015 rok oraz opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Jeleniewo o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

1. Zgodnie z uchwalonym planem pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 r. zostały 

przeprowadzone kontrole: 

a) w zakresie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jeleniewie, Zespołu Szkół w Jeleniewie, Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jeleniewie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

b) analizy zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia, 

c) dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeleniewo za pierwsze półrocze 2016 r., 

d) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za I półrocze 

2016 roku. 
2. Członkowie Komisji uczestniczyli również w posiedzeniach z innymi komisjami, na których 

były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał w następujących sprawach: 

- zmian w budżecie gminy na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2016 – 2025 w zakresie inwestycji i wydatków bieżących,  

- stawek podatków i opłat oraz cen wody i ścieków na 2017 rok, 

- budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jeleniewo na lata 2017 – 2027. 
             



 

 

 

Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr XXI….2016 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia … grudnia 2016 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Turystyki za 2016 rok 

 
Komisja, obok stałych zadań tj. opiniowania projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady 

Gminy Jeleniewo oraz rozpatrywania wniosków skierowanych do Komisji, realizowała zadania wynikające 

z planu pracy. Podczas posiedzeń Komisja podejmowała następującą tematykę:  

- opiniowała sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Jeleniewie, Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,  

- zapoznała się z informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół w Jeleniewie i 

Biblioteki Publicznej w Jeleniewie,  

- zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania Zespołu Szkół  

w Jeleniewie do roku szkolnego 2016/2017,  

- opiniowała projekt budżetu w dziale oświaty, kultury zdrowia, sportu i turystyki,  

- przyjęła sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok,  

- opiniowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,  

- analizowała bazę sportową i turystyczną Gminy oraz możliwości wypoczynku dzieci  

i młodzieży,  

- zapoznała się z informacją na temat organizacji imprez kulturalnych w okresie wakacji.  

Na posiedzeniach Komisji były rozpatrywane i opiniowane projekty uchwał w następujących sprawach:  

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025 i budżetu gminy na 

2016 rok,  

- wyrażenie opinii w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok, 

- zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo, który realizowany jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie, 

- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących  

w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłki okresowe i zasiłki celowe, 

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych, 

- przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-

2026, 

- stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, 

- nadania imienia Danuty Siedzikówny „Inki” Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

w Jeleniewie.   

 

  



 

 

 

Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr 165.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXI…..2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ………….. 2016 r. 
 

w sprawie przekazania przez Gminę Jeleniewo zadań publicznych dla Miasta Suwałki 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust 1 i 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 

1985), w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Gminy Jeleniewo wyraża zgodę na przekazanie dla Miasta Suwałki od dnia 1 stycznia 

2017 r., zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego nauki religii Wschodniego Kościoła 

Staroobrzędowców dla uczniów z terenu Gminy Jeleniewo. 

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do zawarcia z Prezydentem Miasta Suwałk 

szczegółowego porozumienia w sprawie finansowania przez Gminę Jeleniewo zadań, o których 

mowa w § 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

 

 

Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 165.2016  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXI…..2016 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia ………….. 2016 r. 
 

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod 

nazwą: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg 

gminnych wewnętrznych” realizowanego w ramach porozumienia z dnia 04 września 2015 

r. Gminy Jeleniewo z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Suwałki 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do projektu pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) drogi 

gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych” realizowanego w 

ramach porozumienia z dnia 04 września 2015 r. Gminy Jeleniewo z Państwowym Gospodarstwem 

Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Suwałki.  

2. Całkowita wartość zadania, o którym mowa w ust. 1 wyniesie szacunkowo około 600 000,00 zł, 

z czego:  

1) z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Suwałki dofinansowanie zadania wyniesie około 70 %;  

2) z budżetu Gminy Jeleniewo wkład własny na zadanie wyniesie około 30 %.  

 

§ 2. Środki finansowe niezbędne na pokrycie realizacji zadania wymienionego w § 1 w wysokości 

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) zostaną zabezpieczone w Uchwale Budżetowej 

Gminy Jeleniewo na 2017 rok w ramach dochodów własnych gminy.  

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji o 

której mowa w § 1.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 


