P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/20
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 maja 2020 roku w godzinach 10°°- 1150
w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 16.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin - Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerwińska Natalia
3. Golubek Lucyna
4. Jankowski Tomasz Adam
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Kożuchowska Beata
8. Mackiewicz Stefan
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Staniszewska Agnieszka
14. Sztermer Jolanta
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy, Krzysztof Andrzej Gwaj –
Zastępca Wójta Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Cezary Folejewski – radca prawny,
sołtysi w liczbie 4 osób – listy obecności stanowią załączniki nr 2–3 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady otworzył obrady XVIII sesji Rady Gminy Suwałki
i powitał wszystkich zgromadzonych na sesji. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego
składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, wobec
czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.
6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum
zaufania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020
rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji
kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2019 rok.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji
Rady Gminy Suwałki. Radni nie zgłosili uwag do protokołu, wobec czego Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania protokół Nr XVII/20 został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił:
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- sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy od dnia 22 kwietnia
2020 r. do dnia 26 maja 2020 r.- stanowi załącznik nr 4 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 21 kwietnia 2020 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.
Krzysztof Gwaj - Zastępca Wójta, poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy
art. 28aa o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy
raport o stanie gminy. Raport został wprowadzony Zarządzeniem Nr 156/20 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 20 kwietnia 2019 r., które zostało opublikowane w BIP oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Suwałki. Raport o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok został
przedstawiony na Komisjach Rady Gminy Suwałki. Raport opisuje zadania gminy
zrealizowane w 2019 roku. Dzięki dobrze skonstruowanemu budżetowi oraz radzie gminy, że
podejmowała uchwały, które pozwalały działać jako urzędowi i dla Wójta Gminy zrealizować
szereg inwestycji zarówno drogowych jak również społecznych, a także dofinansowanie
uzyskane ze środków zewnętrznych, których udziały wyniosły około 7 mln zł, co pozwoliło
na realizację takich inwestycji jak: drogi, otwarcie przedszkola w Turówce Nowej i świetlic
środowiskowych, dopłaty do instalacji fotowoltaicznych. To wszystko było zrobione dla
dobra naszych mieszańców i dla dobra gminy. Raport opisuje wszystkie działania w sposób
systematyczny i metodyczny. Jego zadaniem, jak również Wójta Gminy ten rok daje solidny
bodziec do dalszego działania, mamy nadzieję, że obecny rok będzie równie udany, że
pandemia korona wirusa nas nie wstrzyma i uważa, że mamy szanse utrzymać takie tempo
rozwoju jak w 2019 roku. Zwrócił się do rady gminy o przyjęcie raportu o stanie Gminy
Suwałki za 2019 rok.
Raport o stanie gminy - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2019.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że do niego nie wpłynęły żadne
wnioski od mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2019
rok. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie raportu o stanie Gminy Suwałki
za 2019 rok.
Głosów w dyskusji nie było.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum
zaufania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XVIII/192/20 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2019 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił krótkie podsumowanie wykonania budżetu
Gminy Suwałki za 2019 rok. Zaplanowane dochody gminy za rok 2019 zostały wykonane
w 102,18 % i wynosiły 50 453 548,81 zł. Największy udział w dochodach budżetowych
2019 r. miały dochody pozyskane z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym podatki i opłaty lokale,
następnie dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa w zakresie działu „Rodzina”, (w tym
na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, na Kartę Dużej Rodziny, na program „Dobry Start”) oraz subwencje
z budżetu państwa sklasyfikowane w dziale „Różne rozliczenia”. Największy udział
procentowy w dochodach budżetowych 2019 r. miały dochody własne (52,80 %), dotacje na
zadania zlecone (23,20%), subwencje ogólne (9,76%), dofinansowanie ze środków funduszy
pomocowych (6,48%) oraz dofinansowanie z państwowych funduszy celowych
i budżetu państwa (5,94%). W 2019 roku za zadania zrealizowane do roku 2018 otrzymano
środki pomocowe z UE wraz ze środkami z budżetu państwa na kwotę 2 495 128,01 zł. Na
projekty kontynuowane i rozpoczęte w 2019 roku pozyskano środki pomocowe z UE wraz ze
środkami z budżetu państwa na kwotę 773 498,35 zł. W ramach krajowych środków w 2019 r
pozyskano do budżetu gminy:
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na przełomie lat 20192020 w kwocie 2 728 006,51 zł; - dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na projekt
„Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości
Zielone Kamedulskie” w kwocie
148 813,13 zł;
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki ze środków Funduszu i Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” 99 800,00 zł:
- dofinansowanie z „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na zakup
wyposażenia do Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo i zakupu sprzętu nagłaśniającego
wraz ze sprzętem scenicznym do GOK Krzywe, w kwocie 13 800,00 zł;
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
otrzymano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki (II
transza za rok 2018) w kwocie 4 732,00 zł.
Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2019 wyniosły 3,02% w stosunku do
dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu podatków
lokalnych, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty
eksploatacyjnej. W stosunku do roku 2018 w roku 2019 zauważalna jest tendencja spadkowa
kwoty zaległości. Na należności z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2019 złożyły
się m.in. podatki należne od podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość i powołano
syndyków masy upadłościowej. Wysokość należności od podmiotów, które znajdują się
w upadłości lub restrukturyzacji na koniec 2019 roku wyniosła:
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- z podatku od nieruchomości osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 173 521,50 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 503,82 zł, - z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 1 770,00 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 167,00 zł.
Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na
31 grudnia 2019 roku wyniosły 676 577,23 zł. W stosunku do roku 2018 w roku 2019
zauważalna jest tendencja wzrostowa kwoty zaległości o ok. 5,4%. Dochody należne z tego
tytułu dla gminy w stosunku do roku 2018 spadły o ok. 40%. Zaplanowane wydatki gminy
za 2019 rok zostały wykonane w 92,12% i wyniosły 46 546 830,35 zł. Największy udział
w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z rodziną (21,59%),
następnie wydatki związane z oświatą i wychowaniem (21,46%) oraz wydatki związane
z transportem i łącznością (18,43%). W 2019 roku na realizację zadań majątkowych
wydatkowano kwotę 9 453 782,50 zł, co stanowi 20,31 % ogółu wykonanych wydatków.
Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały:
- wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz dotacje na przebudowę dróg
powiatowych (łącznie w kwocie 6 064 555,09 zł);
- wydatki w zakresie montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz dotacja
na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (łącznie w
kwocie 941 221,88 zł),
- wydatki przeznaczone na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
oraz dotacje na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP
Płociczno i dofinansowanie do utwardzenia placu przy remizie OSP Płociczno (łącznie
w kwocie 653 397,18 zł),
- wydatki poniesione na przebudowę budynku Nowej Wsi na cele świetlicy gminnej oraz
rozbudowa budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej (łącznie w kwocie 509 537,67
zł),
- wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowych (łącznie w kwocie
449 853,32 zł).
Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 8 392 506,46 zł
oraz udzielono dotacji inwestycyjnych na kwotę 1 061 276,04 zł. W wyniku celowego
oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi za rok 2019 powstała nadwyżka
budżetu w kwocie 3 906 718,46 zł, planowany deficyt nie wystąpił. W ramach wykonania
rozchodów z wolnych środków dokonano spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział na łączną kwotę 1 980 000,00 zł. Stan zadłużenia
Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 3 920 000,00 zł. Wynik operacyjny
stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest
dodatni, wyniósł 7 306 208,39 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy
o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna oznacza, że Gmina Suwałki posiada
płynność finansową oraz ma możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków.
Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2019-2024 nie była i nie
zostanie naruszona relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019 dołączono: 1) informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Suwałki za rok ubiegły, zawierającą: - informację o dochodach
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budżetowych związanych z mieniem komunalnym uzyskanych w 2019 roku, - formy nabycia
i zbycia gruntów w 2019 r., - stan mienia komunalnego Gminy Suwałki w części dotyczącej
gruntów oraz w części dotyczącej sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na dzień
31 grudnia 2019 r., - wykaz mienia komunalnego Gminy Suwałki i jego zagospodarowania w
2019 roku; 2) wykonanie planu finansowego instytucji kultury: - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płocicznie-Tartak, -Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem - jednostki na
31 grudnia 2019 roku posiadały zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 096,27 zł; 3)
informację o płynności finansowej, z której wynika, iż stan zadłużenia na dzień 31 grudnia
2019 roku wyniósł 3 920 000 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 7,77%
Sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok - stanowi załącznik nr 8 i 9 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwała Nr II-00321-42/20 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 rok – kopia uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok i sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2019 rok – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie niniejszego
sprawozdania ponieważ nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie
stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego
zmianami w ciągu roku, w sposób celowy i oszczędny. Wszystkie podstawowe zadania
przyjęte w planie budżetu 2019 roku zostały zrealizowane.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/193/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok – uchwała stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki za 2019 rok – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr II-0032218/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 maja
2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady
Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.
Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych – uchwała stanowi załącznik nr
14 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Suwałki absolutorium. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/194/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Suwałki absolutorium – uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy podziękował za udzielone absolutorium. Powiedział,
jest to potwierdzenie dobrze wykonanej pracy w roku 2019 przez niego jako Wójta ale też
i pracowników urzędu. Podziękował Skarbnik Gminy, Zastępcy Wójta i wszystkim
pracowników urzędu za ubiegłoroczną pracę. Podziękował radnym za pracę wykonaną
w roku poprzednim. Ta praca głównie była wykonywana na komisjach, na komisjach
rozmawialiśmy o wielu trudnych
sprawach, jak też o inwestycjach, o budżecie,
o funkcjonowaniu gminy. Za zrozumienie, bo nie wszystkie oczekiwania być może zostały
spełnione ale są jeszcze kolejne lata w tej kadencji, także będziemy po kolei te zadania
postawione przez was jak i mieszkańców wspólnie realizować. Podziękował za zrozumienie,
za pozytywną pracę, pracę budującą budżet gminy i budującą całą gminę.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2020 rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok. Omówiła zmiany do budżetu Gminy Suwałki na
2020 rok - stanowią załącznik nr 16 do protokołu
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/195/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2020 rok – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030 – stanowią załącznik nr 18 do protokołu
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było . Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/196/20 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020– 2030 – uchwała stanowi załącznik nr
19 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Na terenie Gminy Suwałki
funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Pierwsza Gminna Biblioteka Publiczna
z siedzibą w Płocicznie-Tartak. Poza siedzibą w Płocicznie-Tartak, biblioteka realizuje swoje
cele statutowe w trzech filiach tj. w Przebrodzie, Starym Folwarku i Potaszni oraz punkcie
bibliotecznym w Krzywem. Drugą samorządową instytucją kultury jest Ośrodek Kultury
Gminy Suwałki z siedzibą w Krzywem. Ośrodek wykonuje swoje zadania i cele statutowe
w siedzibie w Krzywem oraz w siedmiu świetlicach terenowych tj. w Sobolewie, Zielonym
Kamedulskim, Starym Folwarku, Potaszni, Wychodnym, Turówce Nowej i Nowej Wsi.
Zadania tych instytucji często nakładają się na siebie i czasami nawet ciężko odróżnić jakie
zadanie, do której instytucji przypisać. Połączenie tych dwóch jednostek dało by możliwość
tym instytucjom większego wykazania się, większej możliwości pozyskania środków
finansowych i większej relacji wyjścia do mieszkańców w ofercie swoich zadań. Zamiar
połączenia Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej w PłocicznieTartak wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy
Suwałki w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze szeroko rozumianej
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców
Gminy. Połączenie przyczyni się również do uproszczenia struktur zarządzania w zakresie
organizowania działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa przy
jednoczesnym stworzeniu bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej zarówno do
dzieci i młodzieży, jak również osób starszych, w tym seniorów. Na połączenie tych dwóch
instytucji Urząd musi uzyskać zgodę, opinię wyrażoną przez Krajową Radę Biblioteczną
i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Białymstoku, jak też zgodę właściwego ministra
kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Chcielibyśmy taką instytucję powołać do życia od
1 stycznia 2021 r. i do tego czas uzyskać zgodę. Trzeba też będzie przeprowadzić konkurs na
dyrektora nowej instytucji, którą proponujemy pod nazwą Ośrodek Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki. Takie działania urząd już próbował podejmować w roku 2015 ale nie uzyskał
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odpowiednich zgód, z niektórych instytucji państwowych. Obecnie chcemy do tego wrócić,
argumentować dodatkowymi innymi przykładami, że jest to z korzyścią dla mieszkańców
gminy.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań
nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/197/19 w sprawie zamiaru
połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki
i Gminnej Biblioteki Publicznej - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W dniu 4 maja 2020 r. do
Rady Gminy Suwałki wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Suwałkach z dnia
30 kwietnia 2020 r. na uchwałę Nr XII/123/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października
2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki.
Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części tj. § 4, § 5 ust. 1
pkt 3 i ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały, zarzucając uchwale rażące naruszenie przepisów
prawa, tj.: 1) art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), zwanej dalej u.c.p.g., poprzez
uregulowanie § 4 załącznika do zaskarżonej uchwały sposobu, w jaki ma być uprzątnięta
nieruchomość i miejsca gromadzenia zanieczyszczeń, w sytuacji gdy przepis art. 4 ust.2 pkt 1
lit. c ustawy nie upoważnia do wskazania sposobu w jaki ma być uprzątnięta nieruchomość
i miejsca gromadzenia uprzątniętych zanieczyszczeń; 2) art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. d u.c.p.g.
poprzez uregulowanie w § 5 ust. 1 pkt 3 i ust.2 pkt 1 załącznika do uchwały ograniczenia co
do zakresu mycia wyłącznie nadwozia samochodu lub innych pojazdów mechanicznych i
ograniczenia dokonywania napraw pojazdów samochodowych do napraw drobnych.
Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, Rada Gminy Suwałki jest obowiązana do przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie trzydziestu dni od dnia
jej otrzymania wraz z odpowiedzią na skargę.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/198/20 w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora
Rejonowego w Suwałkach - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Na działce o nr ewid. nr 7/45
o pow. 0,0218 ha obręb Gawrych Ruda znajduje się droga, wzdłuż której są nieruchomości
mieszkańców i aby zaspokoić ich potrzeby zbiorowe, np. odśnieżanie, utwardzenie
nawierzchni, nieruchomość powinna stanowić własność Gminy Suwałki celem zaliczenia jej
do kategorii drogi publicznej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań
nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/199/20 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
- stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. O nabycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr 138/3 położonej w obrębie Mała Huta ubiega się właściciel
sąsiedniej działki o nr ewid. 213 w celu uregulowania granic, gdyż od lat nieruchomość jest
przez niego ogrodzona i zabudowana.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/200/20 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta. - stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. O nabycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewid. 364/168 położonej w obrębie Płociczno - Tartak ubiega się
właściciel sąsiedniej działki o nr ewid. 364/117 w celu jej powiększenia, aby postawić
budynek gospodarczy oraz zrobić ogródek uprawny.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/201/20 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Spółka innogy Renewables
Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie będąca właścicielem nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 8/1, położonej w miejscowości Biała Woda złożyła wniosek
o przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Suwałki
oraz wyrażenie zgody na odpowiednie służebności. Spółka na potrzeby prowadzonej
działalności wykorzystuje nieruchomość jedynie w niewielkim stopniu – przez nieruchomość
biegnie sieć elektroenergetyczna SN i infrastruktura teleinformatyczna oraz położony jest na
niej fragment drogi dojazdowej do elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce nr
190 obręb Potasznia oraz parking bazy Spółki znajdujący się na działce nr 10 obręb Biała
Woda. Zasadne jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Suwałki prawa własności nieruchomości oraz na ustanowienie na rzecz Spółki nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu w związku z lokalizacją na nieruchomości
sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) oraz infrastruktury teleinformatycznej
(sieć światłowodowa OPTO 240 mb i OPTO 313 mb). W świetle określonego przeznaczenia
i faktycznego wykorzystywania nieruchomości oraz mając na uwadze, że Spółka koncentruje
swoją działalność na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a nie na
działalności rolniczej, uzasadnione jest przyjęcie przez Gminę Suwałki darowizny
nieruchomości i docelowo przeznaczenie nieruchomości na cele w pełni realizujące założenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie, w celu zapewnienia
dalszego sprawnego prowadzenia przez Spółkę działalności, polegającej na eksploatacji
farmy wiatrowej konieczne jest ustanowienie na rzecz spółki jako przedsiębiorcy
energetycznego oraz właściciela sąsiedniej nieruchomości (dz.nr 10) służebności,
odpowiednio przesyłu i gruntowej, które zapewnią jej możliwość korzystania
z posadowionych na nieruchomości sieci elektroenergetycznej SN, infrastruktury
teleinformatycznej, parkingu oraz drogi dojazdowej do elektrowni wiatrowej położonej na
działce nr 190.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/202/20 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
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Ad. 18
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2019 r.
Krzysztof Gwaj – Zastępca Wójta Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019 r.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2019 zostało przyjęte jednogłośnie - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 19
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że od dnia 26 maja 2020 r. obowiązują
nowe zasady obsługi interesantów pozwalające na wejście interesanta do urzędu
i bezpośrednią obsługę w pomieszczeniach z zachowaniem pewnych zasad obsługi
i zachowaniem rygorów sanitarnych. Również od dnia dzisiejszego zostały wznowione
zajęcia w punktach przedszkolnych na terenie gminy i zajęcia lekcyjne w szkołach dla
uczniów klas I-III. W miesiącu czerwcu br. odbędzie się samochodowe kino plenerowe, w
takich miejscowościach jak: Potasznia - 19.06. 2020 r., Płociczno - 20.06.2020 r., Stary
Folwark - 21.06.2020 r.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy i kierownik ref. ds. finansowych
poinformowała, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców przygotowano trzy
instrukcje ponieważ od ubiegłego roku zmienił się wzór informacji składanych przez
posiadaczy nieruchomości, gruntów rolnych i lasów. Instrukcje zostały zamieszczone na
stronie internetowej urzędu w zakładce „podatki” oraz są do odebrania w wersji papierowej,
w referacie finansowym pokój nr 131 i 136. Jeżeli zajdzie jakieś zdarzenie mające wpływ na
wysokość opodatkowania to posiadacz nieruchomości, w ciągu 14 dni od wystąpienia
okoliczności winien złożyć zmianę informacji na odpowiednim formularzu do urzędu.
Podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie.
Radny Stefan Mackiewicz – złożył życzenia z okazji Dnia Matki wszystkim mamom z terenu
gminy.
Radny Piotr Tomaszewski - zgłosił, żeby zmienić godziny oświetlenia ulicznego
w miejscowości Leszczewek ponieważ zapala się o godz. 20ºº gdzie do godz. 21ºº o tej porze
roku jest jeszcze widno, ponad godzinę pali się bez potrzeby.
Zbigniew Mackiewicz -Wójt Gminy wyjaśnił, że w części zachodniej gminy zegary zostały
już poprzestawiane. Czynniki zegarowe, które zostały wmontowane nie przewidziały, że
w tym roku będzie rok przestępny być może ich żywotność miała być krótsza. Należy
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w tej chwili cofnąć te zegary o 8 lat wstecz i wtedy będą pracowały prawidłowo. W części
zachodniej gminy zegary zostały uregulowane, w tym tygodniu zostaną uregulowane w części
wschodniej gminy.
Ad. 20
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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