P R O T O K Ó Ł Nr XX/12
z obrad XX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 maja 2012 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1000 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Klimaszewski Marek
2. Marek Jeromin
3. Moroz Grzegorz
4. Nieszczerzewicz Adam
5. Ostrowski Jarosław
6. Rozumowski Grzegorz
7. Safinowski Andrzej
8. Sawicki Marian
9. Suchocki Maciej
10. Sztermer Jolanta
11. Taraszkiewicz Piotr
12. Tomaszewski Piotr
13. Wiszniewski Marian
14. Żylińska Marzanna
Lista obecności radnych stanowi – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna Radna Katarzyna Gałaszewska.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko- Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena
Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz
Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Katarzyna Jabłońska –
Kierownik Referatu ds. Planowania Przestrzennego, Cezary Folejewski – prawnik, Sławomir
Mitros – radca prawny - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 13 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak”. Uzasadnił, że radni otrzymali
załącznik graficzny, na którym została zaznaczona nieruchomość gruntowa położona
w Płocicznie-Tartak. Dokonano scalenia trzech działek, a następnie dokonano podziału na
dwie działki, gdyż działki przed podziałem nie mogły być właściwie zagospodarowane ze
wzglądu na warunki przeciwpożarowe tj. położone zbyt blisko lasu. Działki powstałe po
podziale otrzymały nowe numery i w związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały
o przeznaczeniu ich do sprzedaży.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki zwrócił się do rady o przegłosowanie wniosku.
Wniosek został przyjęty 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad XX sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym poprzedni punkt 13 stał się 14 i w konsekwencji pozostałe punkty
uległy stosownej zmianie.
Porządek obrad sesji po wprowadzonej zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2012 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym
Sobolewo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gospodarki ściekowej w Gminne Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIX Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał
protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XIX
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od
ostatniej Sesji Rady Gminy za okres od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 29 maja 2012 r.sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XIX Sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r. – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał obecnych ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się w sprawie budowy łącznika drogi we wsi Nowa Wieś.
Zapytał, czy są już jakieś informacje, które miały być do końca maja na temat złożonego
wniosku o dofinansowanie tej budowy. Następna sprawa dotyczy rozwieszania różnego
rodzaju reklam. Wywieszane są nie tylko na tablicy ogłoszeń, ale również na słupach
energetycznych i w innych miejsca, zwrócił się żeby coś z tym zrobić, żeby te ogłoszenia nie
były w tych miejscach wywieszane.
Radna Marzanna Żylińska – poinformowała, że jej sąsiadka twierdzi, że nie ma gdzie swego
dziecka pięciolatka posłać do klasy „O” ponieważ w mieście nie chcą przyjąć.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy – zwróciła się do Rady Gminy w imieniu Wójta o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok. W ramach wydatków GOPS przesunięcie środków na opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 543 zł. Na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
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z środków własnych w kwocie 506 zł. W związku z powyższym plan wydatków dodatkowo
zmniejszył się i zwiększył się o kwotę 1 049 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w budżecie Gminy
Suwałki na 2012 rok wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/162/12 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2012 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2012-2020.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do
budżetu gminy odpowiednio wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku.
Jednocześnie dokonano zmian w zakresie prognozy dochodów na lata 2012 – 2020 gdzie
wzięto pod uwagę przy planowaniu:
1) dochodów pochodzących ze środków z UE wysokość dofinansowania do zadań bieżących
i inwestycyjnych w latach 2012-2014 wykazanych w załączniku do budżetu gminy pn.
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku”,
2) dochodów ze sprzedaży majątku planowane sprzedaże działek mienia komunalnego na
terenie gminy w 2012 roku i 2013 roku oraz w roku 2014 sprzedaż działki na terenie miasta
Suwałki,
3) dochodów bieżących założono wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 2,5% oraz
uwzględniono nowe podmioty gospodarcze, które na dzień dzisiejszy mają rozpoczęte
inwestycje a planowane ich oddanie do użytkowania i opodatkowania wystąpi od 2013 roku
(m.in. nowa ferma wiatrowa, podmioty wydobywające kopaliny).
Dokonując zmian w zakresie prognozy wydatków na lata 2012 – 2020 wzięto pod uwagę przy
planowaniu:
1) zadania realizowane przy udziale środków z UE wykazane w załączniku do budżetu gminy
pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku”,
z którego wynika planowana wysokość zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 20122014,
2) zadania inwestycyjne i bieżące wykazane w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2016”,
3) zadań bieżących założono wzrost wydatków w poszczególnych latach o ok. 2,5%-3%.
Dokonując zmian w zakresie przychodów i rozchodów na lata 2012 – 2020 wzięto pod uwagę
przy planowaniu:
1) wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów na
dzień 01.01.2012 roku była to kwota 6 579 859,00 zł, wysokość ich spłat zgodnie z umowami
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w 2012 r. kwota 2 024 359,00 zł, w 2013 r. kwota 805 000,00 zł, w 2014 r. kwota
805 000,00 zł,
2) planowaną wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2012
roku na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
405 500,00 zł oraz planowaną ich spłatę w latach 2013-2016 wraz z należnymi odsetkami,
3) wolne środki w kwocie 1 618 859,00 zł przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) planowaną wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2012
roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł oraz
planowaną ich spłatę w latach 2013-2016 wraz z należnymi odsetkami,
5) planowaną wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2013
roku i w 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwotach po 1 000 000,00 zł oraz planowaną ich spłatę w latach 2013-2020 wraz
z należnymi odsetkami,
6) w latach 2013-2020 planuje się powstanie nadwyżek budżetowych, które będą
przeznaczone na spłatę transz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z analizy dochodów z lat
poprzednich wynika, iż na terenie gminy sukcesywnie przybywa podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą, jak również występuje znaczna migracja ludności na
teren gminy co z kolei skutkuje zwiększonymi wpływami m. in. z tytułu podatku od
nieruchomości. Ponadto z umów zawartych na udzielone pożyczki z WFOŚ i GW
w Białymstoku wynika, iż przy terminowych spłatach zaciągniętych pożyczek można
wystąpić o 25% ich umorzenia. W związku z czym planowana kwota umorzenia w latach
2013 i 2014 wyniesie łącznie 846 000,00 zł, co wpłynie m.in. na powstanie nadwyżek
operacyjnych.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na
lata 2012-2020. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Zmiany zostały przyjęte
jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XX/163/12
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z wnioskiem Prokuratury
Rejonowej w Suwałkach o uchylenie przez Radę Gminy Suwałki z dnia 28.11.2011 r. Nr
XIII/98/11 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu jej niezgodności
z art. 217 konstytucji RP, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poprzez
ustanowienie zwolnień, które w ocenie prokuratury są przedmiotowo-podmiotowe, a nie
przedmiotowe, w związku z tym został przygotowany projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XX/164/12 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę
miejscową.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w związku ze stwierdzeniem nieważności
Uchwały Nr XIII/99/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku został przedłożony projekt w sprawie
ustalenia miejscowości, w których będzie pobierać się opłatę miejscową od 1 stycznia 2013 r.
Określając miejscowości do pobierania opłaty miejscowej zastosowano przepisy określone
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. określające warunki jakie
powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Minimalnymi
warunkami dla danej miejscowości są warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz
umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
Warunki, o których mowa zostały przedstawione w stosownych dokumentach przedłożonych
i omówionych na poszczególnych komisjach rady gminy.
Radny Marian Wiszniewski – wystąpił z wnioskiem o dopisanie do miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową miejscowość Płociczno-Osiedle.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się do rady o przegłosowanie wniosku. Nad
wnioskiem udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XX/165/12 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się
opłatę miejscową - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym
Sobolewo.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG przedstawiła projekt uchwały, który był omawiany na
komisjach rady. Działka nr 266/1 o pow. 0,1053 ha jest niezbędna na dojazd do tłoczni na
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolewo.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XX/166/12 w sprawie nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym Sobolewo – stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gospodarki ściekowej w Gminne Suwałki.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG – wyjaśniła, aby można było złożyć wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do
budowy oczyszczalni przydomowych jest wymagana uchwała o rozwiązaniu gospodarki
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ściekowej poprzez budowę oczyszczalni przydomowych w miejscowościach, w których
planowana jest budowa oczyszczalni.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XX/167/12 w sprawie gospodarki ściekowej w Gminne Suwałki – stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XX/16812 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG udzielił odpowiedzi na zapytanie sołtysa Nowa
Wieś odnośnie wniosku dotyczącego przebudowy drogi w Nowej Wsi. Przekazał dla sołtysa
Nowa Wieś kserokopię dokumentów potwierdzających złożenie wniosku o dofinansowanie.
Poinformował, że Komitet Monitorujący, który wybiera wnioski do dofinansowania zbierze
się w miesiącu czerwiecu br. Członkami Komitetu są osoby z Polski i Litwy i to one
decydują, które projekty uzyskają pozytywną opinie i zostaną zakwalifikowane do
dofinansowania z UE.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie rozwieszanych reklam – Urząd
Gminy nie ma wpływu na to gdzie są wywieszane reklamy. Najlepiej żeby wszystkie reklamy
czy ogłoszenia były wywieszane na tablicy wiejskiej ale różni są reklamodawcy. Aby
powiesić na słupie energetycznym powinna być zgoda od Zakładu lub Rejonu
Energetycznego, żeby powiesić na płocie musi być zgoda od właściciela.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEA udzieliła odpowiedzi na zapytanie Radnej Marzanny
Żylińskiej odnośnie przyjęcia dziecka pięcioletniego do klasy „0”. Wyjaśniła, że szkołą,
w której dzieci z m. Biała Woda realizują obowiązek szkolny jest Szkoła Podstawowa Nr 9
im. W. Puchalskiego w Suwałkach. Poinformowała, że rozmawiała telefonicznie z Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach, która powiedziała, że zainteresowana jeszcze nie
zgłosiła się do szkoły w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów. Pani Dyrektor prosi
rodzica o przybycie w celu dopełnienia odpowiednich formalności.
Ad 13
Wnioski i oświadczenia

7

Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał trzy pisma od sołtysa
Nowa Wieś z dnia 21 maja 2012 r., które zostaną wszystkim radnym przesłane pocztą
elektroniczną. Poinformował, że wystąpił z pismem do Wójta Gminy z prośbą
o ustosunkowanie się do zawartych zapytań w pismach sołtysa. Również zwrócił się do
radnych żeby powyższe pisma zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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