P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/13
z obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 8 listopada 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1600 – 1640 w sali sportowej Zespołu Szkół im. Lotników
Polskich w Płocicznie-Tartak.
Obradom XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki przewodniczył Przewodniczący
Rady Gminy Suwałki Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Marek Jeromin.
2. Klimaszewski Marek
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.
W obradach uczestniczyli: goście z Republiki Litewskiej, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Gminy.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2-3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy i powitał Krystynę Gierasimowicz – Starostę Gminy Kowalczuki, Janinę Małyszko –
Dyrektora Szkoły im. Czesława Miłosza w Pakienie, Krystynę Naumowicz – specjalistę
opieki społecznej Gminy Kowalczuki, Mirosława Suczkowskiego – specjalistę Gminy
Kowalczuki, Gienadija Anuszkiewicza – nauczyciela wychowania fizycznego,
KatarzynęGałaszewską – Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, Zbigniewa
Mackiewicza - Sekretarza Gminy i radnego Powiatu Suwalskiego, Danutę Bućko – Skarbnik
Gminy, kierowników referatów Urzędu Gminy, radnych Gminy Suwałki oraz wszystkich
obecnych na sesji
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem , czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad.
Uwag i wniosków nie zgłoszono
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji został przyjęty
jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki (Rzeczpospolita
Polska) i Gminą Kowalczuki Rejon Wileński (Republika Litewska).
4. Podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół im. Lotników
Polskich w Płocicznie-Tartak (Rzeczpospolita Polska) a Szkołą Podstawową im.
Czesława Miłosza w Pakienie Rejon Wileński (Republika Litewska).
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki (Rzeczpospolita Polska)
i Gminą Kowalczuki Rejon Wileński (Republika Litewska).
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zaprosił Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko
i Starostę Gminy Kowalczuki - Krystynę Gierasimowicz do podpisania porozumienia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z treścią porozumienia o współpracy między Gminą
Suwałki (Rzeczpospolita Polska) oraz Gminą Kowalczuki (Rejon Wileński – Republika
Litewska. Współpraca: w zakresie współpracy gospodarczej, w zakresie współpracy
samorządowej, w zakresie kultury, oświaty, turystyki i sportu, realizacja wspólnych
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy Suwałki i Krystyna Gierasimowicz Starosta Gminy
Kowalczuki na Litwie podpisali porozumienie o współpracy miedzy Gminą Suwałki, a Gminą
Kowalczuki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy powiedział, że w przypadku naszej gminy jest to już kolejne
porozumienie o współpracy ponieważ Gmina Suwałki współpracuje z wieloma samorządami
przygranicznymi naszego państwa. Cieszymy się bardzo i uważam że naszym obowiązkiem
jako Polaków jest współpraca z samorządami lokalnymi ze strony litewskiej ponieważ są to
samorządy polskojęzyczne, gdyż mają szkoły polskie, wszystkie napisy i rozmowa jest
zarówno w języku polskim jak i w języku litewskim. My jako Polacy mieszkający z tej strony
gminy to mamy obowiązek was wspierać. My jako samorząd będziemy wspólnie wspierali
jeżeli chodzi o współpracę jak najbardziej gospodarczą firm, które znajdują się na terenie
naszych samorządów. Podziękował za podpisanie porozumienia.
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Krystyna Gierasimowicz – Starosta Gminy podziękowała dla Wójta Gminy i radzie gminy za
chęć współpracy z ich Gminą Kowalczuki. Gmina Kowalczuki w większości jest taką polską
gminą. Język w gminie jest polski, rosyjski. Najwięcej w całej gminie posługują się z języku
polskim. Napisy są w dwóch językach polskim i litewskim. Chociaż ostatnio uchwały
zabraniają w języku polskim ale ludzie sprzeciwiają się i tablice są w języku polskim
w gminie i na gminie, na ulicach i ludzie kary płacą. Na terenie gminy są 24 wsie, wszystkie
wsie mają nazwy ulic napisane w języku polskim. Gmina liczy 5 tys. mieszkańców.
Podziękowała, że porozumienie zostało podpisane, będziemy starali tą współpracę rozszerzać
w zakresie jako samorząd, jako gospodarczą, w zakresie kultury, oświaty, sportu. Zaprosiła do
odwiedzenia Gminy Kowalczuki.
Ad. 4
Podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak (Rzeczpospolita Polska) a Szkołą Podstawową im. Czesława
Miłosza w Pakienie Rejon Wileński (Republika Litewska).
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zaprosił Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników
Polskich w Płocicznie-Tartak – Katarzynę Gałaszewską i Dyrektor Szkoły im. Czesława
Miłosza w Pakienie - Janinę Małyszko do podpisania porozumienia.
Katarzyna Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak odczytała treść
porozumienia o współpracy pomiędzy szkołami w celu poznania i zaprzyjaźnienia się
młodzieży oraz wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Porozumienie będzie
dotyczyło wymiany młodzieży, realizowania współpracy kulturalnej, wymiany informacji
o swoich krajach, w szczególności o regionach, w których mieszkają. Porozumienie na lata
2014-2015.
Następnie dyrektorzy szkół Katarzyna Gałaszewska z Zespołu Szkół im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak i Janina Małyszko, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza
w Pakienie (Litwa) złożyły podpisy pod porozumieniem o współpracy obu placówek
oświatowych.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

wyrażenia

zgody

na

ponowne

Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady w myśl ustawy o samorządzie gminnym, zgoda
Rady Gminy jest wymagana także, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość. Umowy dzierżawy na nieruchomości, określone w załączniku do mniejszego
projektu uchwały wygasają z dniem 31 grudnia 2013 roku. Jeśli dotychczasowy dzierżawca
złoży w wyznaczonym terminie wniosek o ponowne wydzierżawienie zostanie zawarta
umowa dzierżawy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXXVI/316/13
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad 8
Wnioski i oświadczenia
Wójt Gminy i Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak przekazali gościom z Litwy
upominki od Gminy Suwałki i Zespołu Szkół w Płociczni-Tartak.
Starosta Gminy Kowalczuki również wręczyła upominki dla Wójta Gminy Suwałki
i Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.
Ad. 9
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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