P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1030 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A.
Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Suwałki Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Mariusz Waldemar Józefowicz
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, Zdzisława Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie,
Anna Wizgo – nauczyciel Zespołu Szkół w Przebrodzie, Danuta Remiszko – nauczyciel UKS
„Remik”, Sławomir Mitros – radca prawny, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki
nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy.
Przywitał młodzież wraz z opiekunami, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy,
kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy, radnych, sołtysów, media,
radców prawnych oraz inne osoby przybyłe na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 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 porządku obrad.
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Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 jako punkt 10.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Sekretarza Gminy. 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 wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXVIII 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 XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Złożenie ślubowania.
5. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za
osiągnięcia i działalność sportową.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2014.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” dofinansowanego
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1.„ Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, numer konkursu: „Przygotowanie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej
jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Turówka Stara.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Turówka Stara.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali w drodze bezprzetargowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie
przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi
serwisowej, łączącej drogę wojewódzką Nr 653 z drogą wojewódzką Nr 652.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVII 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 XXXVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Złożenie ślubowania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Uchwałą Rady Gminy Suwałki z dnia
30 września 2013 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Katarzyny Gałaszewskiej,
wskutek zrzeczenia się mandatu, z dniem 30 sierpnia 2013 r. W związku z tym, zarządzeniem
nr 132/2013 Wojewody Podlaskiego, z dnia 10 października 2013 r. zarządzono na dzień
15 grudnia 2013 r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Suwałki w okręgu wyborczym nr 2
obejmującym miejscowość Płociczno-Osiedle. W wyniku wyborów uzupełniających w dniu
15 grudnia 2013 r. w okręgu wyborczym Nr 2 na radnego wybrano Mariusza Waldemara
Józefowicza. Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem
do wykonania mandatu składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po
odczytaniu roty Radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie radnego odbyło się w następujący sposób. Najpierw Przewodniczący Rady,
odczytał rotę ślubowania o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radny Mariusz Waldemar Józefowicz wypowiedział słowo „ŚLUBUJĘ” dodając zdanie
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 5
Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za
osiągnięcia i działalność sportową.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref ds. PSG poinformował, że Zarządzeniem Nr 232/13
Wójta Gminy Suwałki z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za
osiągnięcia sportowe w kategorii „zawodnik” przyznano nagrody pieniężne zawodnikom
z następujących klubów sportowych: UKS „REMIK” w Starym Folwarku – 7 zawodnikom,
UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak – 5 zawodnikom, UKŻ „GROT” w Suwałkach - 3
zawodnikom i LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach – 1 zawodnikowi.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy i Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wręczyli nagrody
pieniężne i list gratulacyjny w kategorii „zawodnik” zawodnikom UKS „REMIK”
w Starym Folwarku, UKS „SPRINT” w Płociczie-Tartak, UKŻ „GROT” w Suwałkach,
LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli nagrody pieniężne w kategorii „trener”
i „działacz”, osobom zaangażowanym w działalność sportową na terenie Gminy Suwałki.
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Nagrody otrzymali: Marek Klimaszewski, Danuta Remiszko, Katarzyna Gałaszewska,
Mirosława Mierzejewska, Anna Wizgo.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy od dnia 4 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r.- stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 4 grudnia 2013 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.
Radna Jolanta Sztermer zapoznała ze sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji
Rewizyjnej i Gospodarczej Rady Gminy odbytego w dniu 10 grudnia i ze wspólnego
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej odbytego w dniu 13 grudnia
2013 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 3 grudnia 2013 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 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.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie
zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę
91 586,00 zł i równoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 91 586,00 zł, w tym m.
in. zwiększono odpis na Podlaską Izbę Rolniczą, na opłaty za sporządzenia aktów
notarialnych, na ekwiwalent na pranie odzieży w rozdziale drogi gminne i w rozdziale OSP,
dokonano podziału udzielonej dotacji dla Gminy Zamość na realizacje zadania na podstawie
zawartego porozumienia na wydatki bieżące i inwestycyjne, w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej przesunięto środki na opłatę prowizji.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Udział w głosowaniu
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wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było
wstrzymał się od głosu 1 radny. Rada Gminy w wyniku głosowania większością głosów
przyjęła powyższą zmianę.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok wraz z wprowadzoną zmianą.
Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu
1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/322/13 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Danuta Bućko Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku ze zmianami przyjętymi do
budżetu na 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych 2013
roku w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20132025.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXXVIII/323/13 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2013-2025 - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy
zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V.00311-14/13
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia
2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-14/13 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wójt Gminy zapoznał z wprowadzonymi zmianami do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 12 do protokołu
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy przedstawiła dodatkową zmianą do WPF w związku
z wprowadzonym podziałem udzielonej dotacji dla Gminy Zamość na realizacje zadania na
podstawie zawartego porozumienia na wydatki bieżące i inwestycyjne w 2013 roku.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do
projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2014-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Rada
Gminy w wyniku głosowania przyjęła większością głosów powyższą zmianę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/324/13
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20142025 - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2014.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.-00310-14/13
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2013
roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
Suwałki na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu. Kopia
Uchwały Nr RIO.V.-00310-14/13 - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy zapoznał z wprowadzonymi zmianami do projektu budżetu
gminy Suwałki na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki do
budżetu na rok 2014 w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowanych w 2014 roku”, poz. 13 otrzymuje brzmienie: „Budowa oświetlenia ulicznego
w m. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie”. Wprowadzić poprawkę zamiast
Cimochowizna wpisać Zielone Drugie ponieważ w m. Cimochowizna oświetlenie uliczne
zostało już zrealizowane w roku 2013, w związku z tym w to miejsce wprowadzić inną
miejscowość.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę do projektu uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na rok 2014.
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
XXXVIII/325/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014 - uchwała
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przerwa 10 minut.
Po przerwie w obradach nie brał udziału Radny Grzegorz Rozumowski.
Obecnych jest 14 radnych
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”, dofinansowanego
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1.„ Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu
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upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, numer konkursu: „Przygotowanie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS wyjaśniła, że w miesiącu wrześniu Gmina Suwałki
wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w Gminie Suwałki”. Jest to projekt systemowy. Wniosek przeszedł ocenę
merytoryczną i formalną. Umowa o dofinansowanie tego projektu zostanie podpisana przez
Wójta Gminy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego do 31 grudnia 2013 roku. Całkowita
wartość projektu wynosi 407 015,00 zł. Zero wkładu własnego przy realizacji tego projektu.
W ramach realizacji projektu zostaną utworzone dwa duże place zabaw: przy Zespole Szkół
w Starym Folwarku oraz Zespole Szkół w Przebrodzie. Oddziały przedszkolne tzw. klasy „0”
funkcjonujące przy wszystkich szkołach podstawowych, dla których Gmina Suwałki jest
organem prowadzącym zostaną wyposażone również w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt
audiowizualny, artykuły papiernicze itp. W ramach projektu zostaną również
zmodernizowane toalety i dostosowane do potrzeb małych dzieci: zakupione sedesy,
umywalki itp.
Radni nie wnieśli uwag.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXVIII/326/13 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” dofinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1.„ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie
9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
numer konkursu: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Turówka Stara.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy udzielił wyjaśnień do dwóch kolejnych uchwał ponieważ
dotyczą tej samej sprawy. Istniejąca droga w m. Turówka Starej jest zbyt wąska 3-4 m żeby
poszerzyć tą drogę jest potrzeba wykupienia gruntów. Z tej drogi korzysta wiele osób więc
istnieje potrzeba poszerzenia drogi i wykupienia gruntu.
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 XXXVIII/327/13 w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym Turówka
Stara - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym
Turówka Stara.
Radni nie wnieśli uwag.
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 XXXVIII/328/13
w sprawie w sprawie nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym Turówka Stara - uchwała
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu w drodze bezprzetargowej.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – umowy najmu lokali położonych w budynku Urzędu Gminy
Suwałki przy ul. Kościuszki 71 oraz w budynku po byłej szkole w Zielonym Kamedulskim
wygasają z dniami 31 grudnia 2013 r. dlatego też konieczne staje się zadbanie o kontynuację
dotychczasowych umów najmu oraz o dochody Gminy Suwałki z tego tytułu.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego 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 XXXVIII/329/13
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu w drodze bezprzetargowej uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie
przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi
serwisowej, łączącej drogę wojewódzką Nr 653 z drogą wojewódzką Nr 652.
Wójt Gminy – poinformował, że projekt uchwały niniejszej uchwały był omawiany na
posiedzeniu komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 XXXVIII/330/13
w sprawie wyrażenia zgody na
współfinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu parametrów
technicznych drogi serwisowej, łączącej drogę wojewódzką Nr 653 z drogą wojewódzką
Nr 652 – stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 18
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 19
Wnioski i oświadczenia.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – zaprosił wszystkich na spotkanie wigilijne, które odbędzie
się w dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Suwałki o godz. 11ºº .
Ad 20
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki i zaprosił na wspólną wigilię gminną.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

9

