P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/12
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2012 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1200 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A.
Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10 Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, mjr Arkadiusz Gorzkowski – Zastępca Komendanta Wojskowej
Komendy Uzupełnień, Danuta Remiszko – nauczyciel UKS „Remik”, Sławomir Mitros –
radca prawny, Anna i Stanisław Bogdan – mieszkańcy wsi Przebród, Zenon Żyliński –
mieszkaniec wsi Dubowo Drugie, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVI Sesji Rady Gminy.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych,
wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady powitał mjra Arkadiusza Gorzkowskiego – Zastępcę Komendanta
Wojskowej Komendy Uzupełnień, Annę i Stanisława Bogdan – skarżących, radnych, Wójta
Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników referatów, sołtysów, przybyłych
gości, radców prawnych, uczniów z UKS Remik i UKS Sprint.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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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 porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę porządku
obrad polegającego na:
- wprowadzeniu do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXIV/189/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących ich
własność lub będących w zarządzie Gminy Suwałki - jako pkt 22. W załączniku do uchwały
rady gminy, która została podjęta w miesiącu październiku nie został ujęty przystanek
w m. Krzywe i
Stary Folwark. W związku z tym jest potrzeba dokonania zmiany
załącznika z dopisaniem tych przystanków, żeby przewoźnik mógł otrzymać zezwolenie na
zatrzymywanie się;
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXV/200/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – jako pkt
23. Na poprzedniej sesji w miesiącu listopadzie została podjęta uchwała w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W chwili obecnej w urzędzie jest kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
zwróciła uwagę, że wskazane by było żeby środki, które są z programu alkoholowego były
wykazane na odpowiedniej klasyfikacji w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy. Każdy
wniosek został przegłosowany oddzielnie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem zmian głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do
porządku zostały przyjęte jednogłośnie.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady wystąpił o zamianę kolejności punktów 12 i 13
porządku obrad. Punkt 12 pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 jako 13, a punkt 13 pn.
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013”
jako 12. Poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do
porządku została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXVI sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie medalu „Za zasługi dla obronności kraju”.
5. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz kultury fizycznej
i sportu.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
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7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu
Gminy Suwałki, które nie wygasają z upływem 2012 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2013.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody Wójtowi Gminy Suwałki
na zażądanie wykupu nieruchomości położonej obrębie Leszczewek.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali położonych w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 24 ob.14.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/189/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących ich własność lub
będących w zarządzie Gminy Suwałki;
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/200/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołów z obrad XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XXV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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Ad. 4
Wręczenie medalu „Za zasługi dla obronności kraju”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu majora Arkadiusza
Gorzkowskiego – Zastępcę Komendanta WKU.
Major Arkadiusz Gorzkowski – Zastępca Komendanta WKU poinformował, że decyzją
ministra obrony narodowej z dnia 18 października 2012 r. na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy
z 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju w uznaniu
zasług położonych w dziedzinie rozwoju umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej
nadano srebrny medal za zasługi dla obronności kraju – Panu Zenonowi Żylińskiemu.
Wręczył medal za zasługi dla obronności kraju Panu Zenonowi Żylińskiemu, którego trzech
synów służyło w wojsku.
Ad. 5
Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz kultury fizycznej
i sportu.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. PSG poinformował, że na terenie gminy są sportowcy,
którzy w 2012 roku swoim wysiłkiem i ciężką pracą mają osiągnięcia sportowe. Na podstawie
opinii Społecznej Rady Gminy Suwałki, Wójt Gminy Suwałki przyznał nagrody pieniężne
w kategorii “zawodnik”. W tym roku są dwa kluby sportowe wybijające się. Uczniowski Klub
Sportowy SPRINT, który działa przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak. Grupa dziewcząt
z drużyny siatkarskiej, której trenerem jest Marek Klimaszewski. W 2012 roku zajęły III
miejsce w mistrzostwach województwa podlaskiego w piłce siatkowej w kategorii kadet i II
miejsce w mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce. Jeżeli chodzi o piłkę
plażową również w kategorii kadet. Uczniowski Klub Sportowy REMIK, gdzie dziewczęta
ćwiczą tenis stołowy a trenerem jest Danuta Remiszko. Wzorem lat poprzednich również jest
grupa dziewcząt, która uzyskała bardzo dobre wyniki. Wśród tej grupy z UKS REMIK
znajdują się dziewczęta: Oliwia Hołubowicz, Kamila Nowosadko, Dominika Hołubowicz,
Hubert Ostrowski, Dominika Ostrowska, Jakub Poświatowski, Natalia Brezgieł, Katarzyna
Margol, Milena Terlecka. Jeżeli chodzi o klub REMIK to główne zasługi mistrzostwa
województwa podlaskiego w tenisie stołowym. Ten zespół uzyskał trzecie miejsce
w drużynowych mistrzostwach województwa podlaskiego, co dało przepustkę do półfinału
Polski w tenisie stołowym. Kamila Nowosadko, która indywidualnie zdobyła trzecie miejsce
na mistrzostwach województwa podlaskiego w tenisie stołowym w kategorii kadet. Pozostałe
zawodniczki są jako w kategorii zespołowej.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy i Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wręczyli nagrody
pieniężne i list gratulacyjny w kategorii „zawodnik” zawodnikom UKS SPRINT i UKS
REMIK. Nagrodę specjalną pieniężną w kategorii „zawodnik” Julii Hoścolowicz (UKŻ
GROT).
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli nagrody pieniężne w kategorii “trener”
i “działacz”, osobom zaangażowanym w działalność sportową na terenie Gminy Suwałki.
Nagrody otrzymali: Marek Klimaszewski, Katarzyna Gałaszewska, Danuta Remiszko.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy od dnia 27 listopada 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r.- stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2012 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Radna Katarzyna Gałaszewska – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej
Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Zielone Drugie – zwrócił się z prośbą o wcześniejsze odśnieżanie dróg, ponieważ
dużo ludzi dojeżdża do pracy a na ich terenie było odśnieżone w poniedziałek około
południa i we wtorek było tak samo.
Sołtys wsi Nowa Wieś – podziękował za dobre odśnieżanie dróg w ich miejscowości ale jest
jedna sprawa, że w urzędzie nikt nie odbiera telefonów kontaktowych i jest to problem,
ludzie żądają informacji, a nie można im udzielić nie kontaktując się z przedstawicielami
gminy, którzy zarządzają odśnieżaniem. Zwrócił się z prośbą, żeby telefony były odbierane,
a nie odrzucane rozmowy.
Sołtys wsi Krzywe – podziękowała Wójtowi Gminy za skuteczne działanie w sprawie kursu
autobusu a Sekretarzowi Gminy za dobrą współpracę przy odśnieżaniu i życzyła wszystkim
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady
Gminy na posiedzeniu rozpatrywała skargi Anny i Stanisława Bogdan z dnia 30.07.2012 r.
oraz 14.11.2012 r. na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałlkach
w zakresie rzetelności i zasadności przyznawania dofinansowania niektórym mieszkańcom
osiedla zarządzanego przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Zielonym Kamedulskim.
Anna i Stanisław Bogdan – skarżący są obecni na sesji.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chce zabrać głos.
Anna Bogdan – skarżąca powiedziała, że są trochę zbulwersowani, że Komisja uznała, że nie
ma nic takiego na co by należało zwrócić uwagę. Chodzi o zużycie wody w Zielonym
Kamedulskim gdzie są takie grupy ludzi, którzy mają pewne przywileje, przykro o tym
mówić bo razem mieszkają np. Pan Sawicki przoduje w tym.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że to nie jest tematem skargi.
Tematem skargi jest działalność ośrodka, a nie osobowo, więc proszę przejść do meritum
sprawy.
Anna Bogdan – skarżąca powiedziała, że nie są prowadzone żadne wywiady a prezes
spółdzielni podaje co chce jest samowolka, dzieją się straszne rzeczy. Mam ogromy żal do
Pana Sawickiego. Mamy pretensję dlatego, że ci ludzie cały czas to robią i to się nie skończy,
nauczyli się tak żyć od czasów PGR i tak się dzieje. Jeżeli jest miesiąc w którym są składane
wnioski o dofinansowanie i np. u Państwa Sawickich gdzie jest 6 osobowa rodzina zużywa
1 m³ wody to chyba myją się w talerzach, to należało by się zastanowić. Tą sprawę prowadzi
prokuratura, która zapewne sprawę umorzy. Naprawdę źle się dzieje, nie wiemy co mamy
zrobić, zwracamy się do różnych urzędów. Wyrzucani jesteśmy z zebrań gdzie jest
wynajmowana ochrona żebyśmy nie weszli, nikt nie widzi dokumentów.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się ponownie do Pani Anny Bogdan, że
usterki w spółdzielni nie są tematem skarg, tematem skarg jest złe działanie ośrodka, więc
proszę skupić się na tym temacie, bo Pani mówi o problemach spółdzielni.
Anna Bogdan – skarżąca, chodzi o to że Państwo pozwalacie na takie rzeczy. Nam nie chodzi
o to, żeby kogoś karać ale żeby jakiś ład zaprowadzić.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – rada gminy nie ma wpływu na działalność
spółdzielni to jest oddzielny organ.
Anna Bogdan - skarżąca zwróciła się żeby ośrodek zaostrzył przyznawanie dofinansowania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że skargi są na działalność ośrodka
i proszę nie podnosić kwestii spółdzielni. Rada Gminy może tylko stwierdzić czy działalność
Ośrodka Pomocy Społecznej była zgodna z prawem. To co się dzieje w spółdzielni jest
odrębnie badane przez organy do tego upoważnione. Wiadome jest ponieważ orientował się,
że ta sprawa jest w sądzie, prokuraturze. Jeśli prokuratura umarza sprawę to my jako radni nie
jesteśmy władni, żeby zakwestionować to, prokuratura jest od badania łamania prawa. Więc
jeszcze raz proszę o meritum sprawy.
Anna Bogdan – skarżąca zwróciła się żeby były przeprowadzone wywiady, bo ludzie bardzo
wykorzystują , prezes współdziała, nikogo się nie boi a inni ludzie muszą płacić.
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Adam Nieszczerzewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na
posiedzeniu Komisji po wysłuchaniu skarżących oraz wyjaśnieniach Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach stwierdzono, że dodatki mieszkaniowe
przyznawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie między innymi
dokumentów potwierdzających przez Spółdzielnie Mieszkaniowa w Zielonym Kamedulskim.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Gminy Suwałki o uznanie
skarg za bezzasadne.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem, czy
kwestie, które porusza skarżąca są w kompetencji rady gminy.
Sławomir Mitros – radca prawny wyjaśnił, że kwestia wzajemnych do siebie odnoszeń
spółdzielców nie może być przedmiotem skarg i nie może być przez radę gminy rozstrzygana
nie dlatego czy rada chce, czy nie ale nie ma żadnych kompetencji. Natomiast do kompetencji
rady gminy należy sprawdzanie jak to było robione fachowo i czy nie ma naruszenia
procedury.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła kwestię wywiadów środowiskowych. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przyznaje, ustala wysokości i wypłaca dodatki
mieszkaniowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, a także stosownie do składanych wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych. Przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
nie nakładają obowiązku ustawowego przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Wywiad
środowiskowy może być przeprowadzany, jednakże celem ustalenia określonych wątpliwości,
oraz nie może mieć na celu ustalenia innych okoliczności, w tym dotyczących wydatków
ponoszonych przez wnioskodawcę za zużytą wodę, które potwierdza tylko zarządca domu.
Osoby które korzystają z dodatków mieszkaniowych przedkładają wniosek potwierdzony
przez zarządcę domu podpisem poszczególne rzeczy, czyli zużycie wody, liczbę osób i inne
zużycia na mieszkanie oraz deklaracje o dochodach. Każda osoba, która wpisuje dochody ma
obowiązek przedstawić zaświadczenie od pracodawcy. Większość osób ubiegających się
o dodatek mieszkaniowy korzysta
również ze świadczeń z pomocy społecznej
przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, w ramach których
przeprowadzane są wywiady środowiskowe oraz składane są przez osoby ubiegające
oświadczenia o stanie majątkowym. W żadnym jednym przypadku przyznawania dodatku
mieszkaniowego nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy oświadczeniami o dochodach
w sprawie dodatku mieszkaniowego, a oświadczeniami o stanie majątkowym w przypadku
ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej, wobec czego nie zachodziły podstawy
i powody do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków
mieszkaniowych. W związku z prowadzeniem przez Prokuraturę Rejonowa w Suwałkach
dochodzeniem w miesiącu lutym 2012 r. oraz w miesiącu kwietniu 2012 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suwałkach przekazał Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach dane
osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe wraz z okresem przyznawania dodatku oraz
miesiącem złożenia wniosku za lata 2008-2011 oraz kopie wniosków wraz z wydatkami
ponoszonymi przez mieszkańców, potwierdzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
w Zielonym Kamedulskim.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych, czy są pytania dotyczące skarg.
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Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2012 r. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skarg Anny
i Stanisława Bogdan na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
złożonej do Najwyższej Izby Kontroli po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu
zainteresowanych stron wnioskuje jednogłośnie o uznanie ww. skarg za bezzasadne.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za uznanie za bezzasadne głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg
na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXVI/209/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie
dodatkowej zmiany do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok. Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzić zmianę
z tytułu zwiększenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego
producentom rolnym o kwotę 767,49 zł.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok wraz z zaproponowaną zmianą.
Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVI/210/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy
Suwałki, które nie wygasają z upływem 2012 r.
Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVI/211/12
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w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Suwałki, które nie wygasają z
upływem 2012 r. - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2013.
Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.-00310-18/12 składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii
o projekcie budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00310-18/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji Rady Gminy
Suwałki do budżetu gminy na 2013 rok. Zapoznał z wyciągam z protokołu Nr 31/32/31/12
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy
Suwałki w dniu 20 listopada 2012 r. – stanowi załącznik nr 14 do protokołu
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił zmiany wprowadzone do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok polegające na:
- Korekta do projektu „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” w związku z wprowadzonym
limitem dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów korzystających ze środków
z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Środki w kwocie
6 140 zł przesunięto na zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne;
- Zmniejszono planową dotację dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego
w gimnazjach przez dzieci z terenu gminy Suwałki. Środki w kwocie 34 220 zł przesunięto
na zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne;
- Zmniejszono środki z rezerwy ogólnej do kwoty 30 000 zł. Środki w kwocie 52 470 zł
przesunięto na zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne;
Wprowadzenie nowego projektu do budżetu gminy na lata 2013-2014 pn. „Centrum
Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” w kwocie 92 830 zł.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do projektu budżetu gminy
na 2013 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Zmiany zostały jednogłośnie przyjęte przez radę
gminy.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na rok 2013 wraz z wprowadzonymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXVI/212/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013 - uchwała
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Rady – pogratulował Wójtowi Gminy przyjęcia uchwały budżetowej na
2013 rok.
Przerwa 15 minut godz.1045- 1100.
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy
zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V.00311-18/12
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05 grudnia
2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-18/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVI/213/12
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20132025 - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że punktem 14 rozpoczyna się procedura
uchwalania kilku uchwał dotyczących gospodarki śmieciowej, które wprowadziła nowa
ustawa. Projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Alicja Przekop – Kierownik Ref, ds. IG poinformowała, że zgodnie z opiniami Komisji
Rady Gminy w projekcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Suwałki został zmieniony § 17 ust. 5.
Kierownik Ref. ds. IG wystąpiła w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie autopoprawek do
załącznika nr 1 projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Suwałki:
- zmiana § 17 ust 5, który otrzymuje brzmienie: „§ 17 ust. 5 Na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt na własne potrzeby pod
warunkiem, że nie sprawna to uciążliwości i będzie prowadzone z zachowaniem warunków
sanitarno-higienicznych;
- wykreślenie z § 17 ust. 6 i ust 7;
- wprowadzenie w § 1 pkt 11, 12, 13, 14, 15.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki do
projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem autopoprawek głosowało 15 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęte
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwał wraz z wprowadzonymi
autopoprawkami. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie
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UCHWAŁĘ Nr XXVI/214/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisjach Rady
Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXVI/215/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów - uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG poinformowała, że zostały ustalone stawki w jaki
sposób będą naliczane opłaty za wywóz nieczystości. Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:
- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 24,00 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 48,00 zł;
- od dużych gospodarstwa domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 62,00 zł).
Stawka opłaty za pojemniki na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku nieselektywnego
zbierania odpadów komunalnych:
- o pojemności 0,11 m³ - w wysokości 30,00 zł,
- o pojemności 0,24 m³ - wysokości 50,00 zł,
- o pojemności 1,1 m³- w wysokości 110,00 zł,
- o pojemności 7,0 m³ =- wysokości 700,00 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, stawki zostały wypracowane
wspólnie z Wójtem Gminy i Komisjami Rady Gminy. Jeżeli okaże się, że ustalone stawki nie
pokryją kosztów to trzeba będzie je podwyższyć.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy stwierdził, że zdajemy sobie sprawę zarówno jako urząd
i rada gminy, że nie jest to sprawiedliwe bo różne metody i zasady były przyjmowane ale
zawsze ktoś będzie poszkodowany. Trzeba o tym mówić wśród ludzi, że gmina nie chce na
tym zarabiać, wręcz przeciwnie gmina będzie musiała dołożyć.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się z prośbą, żeby zorganizować zebrań we wsiach
i poinformować mieszkańców.
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Wójt Gminy – na pewno spotkamy się ze wszystkimi mieszkańcami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVI/216/12
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - uchwała
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały był
omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVI/217/12 w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały polegającej na zmianie załącznika nr 1, 2 i 3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVI/218/12 w sprawie określenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości – stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody Wójtowi Gminy Suwałki na
zażądanie wykupu nieruchomości położonej obrębie Leszczewek.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały był
omawiany na posiedzeniu komisji.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVI/219/12 w sprawie udzielenia zgody Wójtowi Gminy
Suwałki na zażądanie wykupu nieruchomości położonej obrębie Leszczewek – stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali położonych w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 24 ob.14.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały było
omawiany na posiedzeniu komisji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVI/220/12 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wynajęcie lokali położonych w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 24 ob.14 - uchwała
stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt niniejszej uchwały był
omawiany na posiedzeniu komisji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVI/221/12
zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października
2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki - uchwała stanowi załącznik nr 25
do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/189/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących ich własność lub
będących w zarządzie Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV222/12 zmieniającą uchwałę Nr
XXIV/189/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących ich
własność lub będących w zarządzie Gminy Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 26 do
protokołu.
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Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/200/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należało uszczegółowić. Uszczegółowienie
polega na dodaniu szacunkowych kwot planowanych na poszczególne zadania w celu
przejrzystości, co pozwoli prowadzić prawidłową politykę.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVI/223/12
zmieniająca uchwałę Nr XXV/200/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Rady powitał Panią Poseł Bożennę Kamińską, która przybyła na obrady
sesji.
Ad. 24
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie odśnieżania drogi
w miejscowości Zielone Drugie wyjaśniał, że wykonawca, który odśnieżał tą drogę został
ukarany za to, że późno wyjechał. Urząd stara się, żeby na bieżąco były drogi odśnieżne ale
poinformował, że jeżeli będzie ciągle padał śnieg, czy będzie wiało to nie będzie odśnieżane
ponieważ jest to wyrzucanie pieniędzy. Gmina naprawdę robi wszystko żeby ludzie mogli
dojechać do pracy a dzieci do szkoły. Szkoły na terenie gminy pracowały, a jeżeli chodzi
o dojazd do pracy nie było problemów. Uważa, że drogi zostały dobrze odśnieżone.
Jeżeli chodzi o odbieranie telefonów zostanie pracownikowi zwrócona uwaga.
Ad. 25
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Poseł Bożennę Kamińką
Poseł Bożena Kamińska – zwróciła się do Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, radnych
gminy, gości i podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Czas Bożonarodzeniowy jest
takim czasem dla nas wszystkich, który według naszej tradycji prowadzi zawsze do Betlejem
od którego się wszystko zaczęło do miejsca urodzin Jesusa Chrystusa. Boże Narodzenie to
również czas ludzi dobrej woli, życzyła, żeby ten czas ludzi dobrej woli nie trwał tylko kilka
dni świątecznych ale trwał jak najdłużej. Czas Bożonarodzeniowy to czas przebaczania,
wielkiej miłości i na te święta wszystkim jak również rodzinom życzyła bardzo radosnych,
spokojnych Świat Bożego Narodzenia. Niech te święta będą spędzone w radości i w cieple
rodzinnym a 2013 rok przynosi jak najwięcej satysfakcji z pełnionych funkcji, spełnienia
najskrytszych marzeń a jeżeli chodzi o wszystkie przepisy, to żeby były takie, które ułatwiają
życie a nie je utrudniają.
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Ad 26
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki i zaprosił na wspólną wigilię gminną.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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