P R O T O K Ó Ł Nr IV/15
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 17 lutego 2015 roku w godz. 1000 – 1230
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin - Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Mackiewicz Stefan
7. Moroz Grzegorz
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Taraszkiewicz Piotr
14. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Józefowicz Mariusz Waldemar
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Sławomir Mitros – radca prawny, Stanisław Szwengier – Radny
Powiatu Suwalskiego, Robert Śliżewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,
Stanisław Dziemian – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
Danuta Gwiazdowska – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sołtysi wsi listy obecności stanowią załączniki nr 2 - 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady IV Sesji Rady Gmin. Powitał Wójta
Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, dyrektora
GOK, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sołtysów wsi oraz
wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy 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.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego 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. W
wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad IV sesji Rady
Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Podziękowanie sołtysom za pracę w minionej kadencji.
5. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach dotycząca
tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz 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 Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów
zdolnych w Gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania
dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinasowanie realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki
i Regulaminu nadania i noszenia Odznaki Honorowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miny Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w
gminie Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w gminie
Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2015 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2015 rok.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu nr III/14 głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Podziękowanie sołtysom za pracę w minionej kadencji.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy podziękował sołtysom minionej kadencji za wkład i trud
podczas wypełniania obowiązków na stanowisku sołtysa na rzecz mieszkańców.
Następnie Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy odczytał list z podziękowaniem
następującej treści: Pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową pełną poświęcenia
pracę na rzecz swojego sołectwa w minionej kadencji 2011/2015. To między innymi dzięki
Pana/Pani zaangażowaniu, sumiennemu wykonywaniu wszystkich zadań, trosce o lokalne
społeczeństwo, czuwaniu nad estetyką sołectwa, wizerunek gminy stale się poprawia.
Odpowiedzialność jaka spoczywa na sołtysie jest wielka, bowiem to On jest najbliżej
społeczności lokalnej, najbardziej dostrzega jej potrzeby i przekazuje je samorządowi
gminnemu. Dziękujemy za wywiązywanie się z tej odpowiedzialności. W szczególności
jesteśmy wdzięczni za wszelkie działania, polegające na "dawaniu, a nie braniu", gdyż są one
najbardziej doceniane przez mieszkańców i świadczą o Waszych wielkich wartościach
moralnych i życiowych. Pozostając z wyrazami szacunku i poważania, życzymy zadowolenia
oraz pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.”.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli sołtysom podziękowania oraz drobne
upominki.
Ad. 5
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach dotycząca tematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przedstawicieli
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
Stanisław Dziemian - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
zapoznał obecnych na sesji z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zachęcił
do włączania się w działania profilaktyczne i pomocowe w tym zakresie. Wszystkie osoby
biorące udział w obradach otrzymały pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych, które
docelowo mają dotrzeć do potrzebujących mieszkańców gminy. Pakiet pomocowy „Przemocy
mówimy nie” składał się z ulotek, poradników oraz informacji, gdzie i w jakim zakresie
oferowana jest pomoc dla osób dotkniętych przemocą. Pan Dyrektor Stanisław Dziemian
uświadomił zgromadzonych, że przemoc jest przestępstwem, o czym mówią art. 207 i art. 208
Kodeksu karnego, a prowadzona przez niego instytucja oferuje pomoc osobom, które
doświadczają przemocy, jak również pomoc sprawcom przemocy. Zdaniem Pana Dyrektora
najlepszą formą pomocy rodzinie doświadczającej przemocy, jest bezpośrednia pomoc
osobie, która przemoc stosuje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
organizuje zajęcia korekcyjne, czyli zajęcia psychologiczno-terapeutyczne dla osób
stosujących przemoc. Są to spotkania, na których osoby stosujące przemoc uczą się jak tego
nie robić. W ciągu kilku ostatnich lat z takich zajęć skorzystało ponad 600 osób, w tym 64
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kobiety. Pod koniec wystąpienia pan Dyrektor Stanisław Dziemian zachęcił przedstawicieli
środowisk lokalnych do pochylenia się nad problemami mieszkańców związanymi z
sytuacjami przemocy, porozmawiania z nimi, zaproponowania kontaktu ze specjalistami, jak
również korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Suwałkach, którego
pracownicy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych, oraz zwrócił się z
prośbą o przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych mieszkańcom. Na tym
zakończył i poprosił o zabranie głosu panią Danutę Gwiazdowską – psycholog pracującą w
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób doświadczających Przemocy w Rodzinie przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pani psycholog zaapelowała głownie do sołtysów
uczestniczących w obradach sesji, jako osób obdarzonych zaufaniem mieszkańców, o
uważność i otwartość na problemy sąsiadów. Podniosła również temat osób, które brały
udział w zajęciach korekcyjnych i odczytała refleksje jednej z nich. Osoba ta napisała:
„Diametralnie poprawiła się sytuacja w domu, jestem bardziej spokojny i opanowany.
Zauważyłem, że jeśli ja staram się być dobrym ojcem i mężem, rodzina jest mi bardziej
przychylna i bardziej mnie potrzebuje, mam takie przekonanie. Opanowanie
w tej
chwili jest na pierwszym miejscu, nie krzyczę, nie czepiam się, dużo rozmawiamy,
podejmujemy wspólne decyzje. O wielu rzeczach dowiedziałem się, które przedtem istniały
ale nie wiedziałem jak są ważne. Jestem bardzo zadowolony, a moja rodzina na pewno
jeszcze bardziej”. Pani Danuta Gwiazdowska podziękowała za możliwość udziału w obradach
sesji oraz zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji i pakietów pomocowych
zainteresowanym mieszkańcom gminy.
Ad.6
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności tj. w okresie
od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 17 lutego 2015 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na III Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 13 stycznia 2015 r.
i 11 lutego 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzeń Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 12
stycznia 2015 r. i 3 lutego 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzeń Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 9 stycznia
2015 r. i 5 lutego 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostało przyjęte.

4

Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025, w związku z otrzymaniem
z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Podlaskiego ostatecznych kwot subwencji
i dotacji na 2015 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę w związku
z otrzymaniem informacji od Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji,
dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 62 852 zł. Zgodnie z decyzją
Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie ŚDS w Białej
Wodzie o kwotę 15 000 zł oraz na prowadzenie dożywiania na terenie gminy o kwotę 3 600
zł. Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach zwiększenie planu po
stronie dochodów o kwotę 6 195 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach
ubiegłych przez świadczeniobiorców. Wprowadzenie w 2015 r. po stronie planu wydatków
przesunięcia środków w kwocie 14 709 zł na opłacenie opiekunów dla osób potrzebujących
pomocy i zwiększenie środków na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, która odbyła staż
z Powiatowego Urzędu Pracy. Odpowiednio do otrzymanych zwiększeń dotacji celowych
zwiększono plan wydatków. Dokonano zmniejszenia wydatków oświatowych w związku
z otrzymaną informacją o zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 62 852 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2015-2025. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/19/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2015 rok. W związku z tym, że zostały przegłosowane zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 zwróciła się w imieniu Wójta
o wprowadzenie tych zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2015 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2015 rok głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2015 rok po wprowadzonych zmianach.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2015 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/20/15 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przerwa 10 min.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin przed rozpoczęciem dalszej części obrad sesji prosił
o zabranie głosu pana Roberta Śliżewskiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
Robert Śliżewski – Dyrektor GOK poinformował osoby biorące udział w obradach sesji
o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. W czasie ferii zimowych GOK
zorganizował szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży ujętych w bloki tematyczne, które
odbywały się od wtorku do soboty. W ramach feryjnych bloków tematycznych przygotowano
w sumie 60 godzin animacji dla dzieci i młodzieży, odbyły się zajęcia: z fotografii, warsztaty
przyrodnicze, zajęcia taneczne, zajęcia szachowe, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne i
zajęcia świetlicowe. W zajęciach każdego dnia uczestniczyło około 20 dzieci. Równolegle
odbywały się zajęcia dla dorosłych, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z
tenisa stołowego. W czasie ferii zimowych działały również placówki terenowe: Centrum
Kulturalne wsi Sobolewo, Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim, Świetlica
internetowa w Starym Folwarku, Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni, Centrum
Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne. W tłusty czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury w
Krzywem został zorganizowany konkurs na najsmaczniejszego pączka w Gminie Suwałki. W
konkursie
I miejsce zajęła pani Anna z m. Krzywe, II miejsce pani Jolanta
z m. Stary Folwark oraz III miejsce pani Krystyna z m. Krzywe. Dyrektor GOK w Krzywem
zapoznał uczestników sesji z harmonogram zajęć, które odbywają się stale w GOK w
Krzywem oraz w placówkach terenowych gminy. Dodał, że Gminny Ośrodek Kultury cały
czas poszerza ofertę zajęć artystycznych i zajęć świetlicowych. Do dyspozycji mieszkańców
jest stół do tenisa, który
w tygodniu głównie wykorzystują dorośli, a w
weekendy również młodzież i dzieci. W ośrodku prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich,
które pomaga przy organizacji imprez. Dyrektor GOK w imieniu pani sołtys zaprosił
wszystkich na Dzień Kobiet organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, który odbędzie
się w dniu 11 marca 2015 r. o godz. 18°°. W planach Gminnego Ośrodka Kultury w
Krzywem jest zorganizowanie turnieju tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Termin turnieju zostanie ustalony z dyrektorami szkół oraz władzami Gminy. Ponadto
niebawem odbędą się zajęcia wokalne dla dzieci. W trakcie roku ma powstać kalendarz
imprez ludowych uwzględniający święta wszelkiego rodzaju. Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem ma wiele planów i nadzieję, że uda się je wszystkie doprowadzić do
finalizacji.
Sołtys wsi Poddubówek zadał pytanie o możliwość utworzenia świetlicy w Szkole
Podstawowej w Poddubówku.
Dariusz Saweliew – Kierownik PSG udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Odpowiedział, że
temat świetlic nie jest prosty, bo placówki terenowe są wydzielonymi jednostkami Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzywem i cała odpowiedzialność za mienie spoczywa właśnie na tej
jednostce, jako placówce centralnej. Na dzień dzisiejszy w Szkole Podstawowej
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w Poddubówku prowadzone są zajęcia w świetlicy środowiskowej. Zajęcia w świetlicy
środowiskowej będą stale prowadzone pod warunkiem utrzymania osób chętnych do
prowadzenia tych zajęć, tj. terapeutów i nauczycieli, oraz dzieci i młodzieży, która korzysta
z tego typu zajęć. Natomiast utworzenie świetlicy w budynku szkoły należałoby w pierwszym
rzędzie skonsultować z Dyrektor szkoły, ponieważ zajęcia odbywałyby się w godzinach
popołudniowych, czyli 1600 - 1900.
Sołtys wsi Nowa Wieś zwróciła się z pytaniem dotyczącym naboru dzieci i młodzieży na
zajęcia wokalne, tego kiedy i w jakiej formie prowadzony będzie nabór oraz czy pojawi się
informacja na ten temat.
Robert Śliżewski - Dyrektor GOK odpowiedział, że informacja dotycząca zajęć wokalnych
pojawi się na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki oraz w serwisie społecznościowym
Facebook na profilu GOK w Krzywem. Jestem w trakcie rozmów z instruktorem, który
będzie prowadził zajęcia i to on będzie ustalał terminnaboru do tej sekcji. Chciałbym, żeby
dzieci
z terenu gminy uczestniczyły w konkursach różnego typu: tanecznych,
wokalnych, plastycznych.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania uczniów
zdolnych w Gminie Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Rada Gminy uchwałą
Nr XLVII/384/14 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła „Program wspierania uczniów
w Gminie Suwałki”. Beneficjentami programu są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy
Suwałki. W programie przewidziano różne formy wsparcia uczniów uzdolnionych. Jedną
z form wsparcia jest udzielanie stypendiów dla uczniów, którzy mają wybitne osiągnięcia
w nauce. W związku z powyższym został przedłożony projekt uchwały w sprawie realizacji
Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki. Załącznikiem do uchwały jest
Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne
osiągnięcia w nauce. Grupą uczniów, którym będzie przyznawane stypendium, są uczniowie
szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniowie gimnazjum klas I - III zamieszkali na terenie
Gminy Suwałki. Stypendium zostało zróżnicowane, uczniom szkół podstawowych wypłacane
będzie w kwocie 1 200 zł, a dla uczniów gimnazjum w kwocie 1 500 zł, stypendium
wypłacane będzie jednorazowo.
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 IV/21/15 w sprawie
realizacji Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki - uchwała stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Podjęcie uchwały jest
podyktowane zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, która narzuca na gminy
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obowiązek wprowadzania kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki do § 1
ust. 1 pkt 2 w/w projektu uchwały.
§ 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) kandydat, którego oboje rodzice pracują lub
pobierają naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego kandydata – 4 pkt:”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ IV/22/15 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki,
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania
dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinasowanie realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. W związku z tym, że
zostały przyznane środki finansowe w budżecie gminy na dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków należało określić zasady wydzielania tych dotacji oraz rozliczenia.
Dotacje celowe mogą być udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, na
których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub
projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona. O kolejności udzielenia dofinansowania decyduje data wpływu
kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji. Wnioskodawca może
uzyskać dotacje wynoszące do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni,
nie więcej jednak niż 4 000 zł. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została
przydomowa oczyszczalnia ścieków istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe,
wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania zbiornika. Wnioskodawca ubiegający się
o uzyskanie dofinasowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do
Wójta Gminy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przed
przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku dołącza oświadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, mapę poglądową z
naniesioną lokalizacją obiektu, jeżeli jest wymagane pozwolenie na budowę, pozwolenie
wodnoprawne
i opis przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku
zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Suwałki
przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji. Dotacja celowa
udzielana będzie jednorazowo. Zgłoszenie inwestycji powinno nastąpić w terminie do 15
listopada danego roku. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotację
składa zgłoszenie o zakończeniu przedsięwzięcia. Podmiot któremu udzielono dotacji do
rozliczenia zobowiązany jest załączyć: faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez
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niego nakłady na realizację przedmiotowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie oddania do
eksploatacji ścieków –
w przypadku gdy budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków wymaga pozwolenia, mapę inwentaryzacji powykonawczej. Zwrot dotacji następuje
po stwierdzeniu, że wszystkie dokumenty zostały złożone prawidłowo i realizacja tej budowy
nastąpiła prawidłowo.
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 IV/23/15 w sprawie
określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki
na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków - uchwała stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. W związku z budową
obwodnicy Augustowa i dalszą kontynuacją budowy obwodnicy Suwałk, grunty znajdujące
przy węzłach komunikacyjnych stają się dosyć atrakcyjne dla przedsiębiorców do
prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina posiada taką nieruchomość, obręb geodezyjny
Zielone Kamedulskie przy drodze w kierunku Bakałarzewa, koło rozprężni gazu. W związku
z tym został przygotowany projekt uchwały w powyższej sprawie. Jest osoba zainteresowana,
która chce ten grunt nabyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli Rada Gminy
podejmie taką uchwałę zostanie dokonana wycenia nieruchomości i zostanie ogłoszony
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Sprawę sprzedaży powyższej
nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na
posiedzeniu w dniu 3 lutego 2015 roku.
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 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ IV/24/15 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie - uchwała stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki
i Regulaminu nadania i noszenia Odznaki Honorowej.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. przedstawił projekt uchwały. Wzór Odznaki Gmina
Suwałki postanowiła zatwierdzić w celu uhonorowania osób fizycznych, organizacji i innych
podmiotów, które swoją działalnością, postawą i zaangażowaniem przyczyniły się do
poprawy życia i funkcjonowania społeczności Gminy Suwałki. Regulamin nadawania i
noszenia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki jest dokumentem określającym zasady i tryb
nadawania oraz sposób noszenia Odznaki Honorowej. Niniejszy Regulamin jest też
niezbędnym dokumentem, aby Komisja Heraldyczna będąca ciałem opiniodawczodoradczym przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, mogła wydać pozytywną opinię na
temat wzoru odznaki proponowanej przez Gminę Suwałki. Po otrzymaniu pozytywnej opinii
Komisji Heraldycznej wzór Odznaki Honorowej wraz z Regulaminem zostaje przedłożony do
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akceptacji Prezydentowi RP, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i
mundurach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ IV/25/15 w sprawie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki i Regulaminu
nadania i noszenia Odznaki Honorowej - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że na realizację zadań z zakresu
grobownictwa i cmentarnictwa wojennego w budżecie Wojewody Podlaskiego w 2015 roku,
Gminie Suwałki zaplanowana została kwota 2 000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych. W związku z powyższym uchwała jest niezbędną do zawarcia porozumienia.
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 IV/26/15 w sprawie
przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - uchwała stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że zgodnie z art. 32 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Suwałki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Suwałki została pozytywnie
zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Skutkiem
przeprowadzenia analizy jest dokonanie oceny aktualności studium oraz aktualności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza jest dostępna w Urzędzie
Gminy w referacie Planowania Przestrzennego. Jednocześnie przedstawiła informację
o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i
7.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały ani przedstawionej informacji.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR IV/27/15
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Suwałki i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Suwałki - stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie
Suwałki.
Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Zmiana zapisów
miejscowego planu zagospodarowania części wsi Stary Folwark i Leszczewek w Gminie
Suwałki zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia
2006 r. dotyczyć będzie dwóch aspektów. Należy zmienić ustalenia zwarte w § 28 ust. 27 dla terenu oznaczonego symbolem 28OU istniejącej zabudowy zespołu szkół oraz
towarzyszących jej urządzeń sportowych i infrastruktury technicznej. Docelowo ustalenia dla
tego terenu powinny umożliwić realizację hali sportowej o dachu np. w formie samonośnego
łuku. Konieczne jest skorygowanie lub usunięcie z tekstu planu m.in. zapisów zawartych w
niniejszej uchwale dotyczących kształtowania zabudowy, powiązanych z infrastrukturą
techniczną oraz dotyczącą przestrzeni publicznych. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do
planu miejscowego wymaga przeprowadzenia całej procedury określonej ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana planu miejscowego powinna
obejmować zapisy ogólne i szczegółowe dotyczące infrastruktury oraz nowe ustalenia dla
terenu 28 UO. Nie planuje się w chwili obecnej wprowadzania żadnych zmian na rysunku
planu i w ustaleniach dotyczących innych terenów. Zasadne jest przyjęcie uchwały
intencyjnej w przedstawionym kształcie.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR IV/28/15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki - stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w gminie
Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Opracowanie planu
konieczne było ze względu na istniejące nieprawidłowości w wyznaczaniu dróg
obsługujących tereny budowlane. Wyznaczone w planie drogi nie były bowiem powiązane z
istniejącą siecią dróg publicznych. Takie ustalenia planu powodowały brak możliwości
wydzielenia geodezyjnego wyznaczonych w planie działek budowlanych. W trakcie trwania
procedury związanej ze sporządzeniem projektu planu miejscowego zebrano i rozpatrzono
wnioski do planu, opracowano projekt planu i towarzyszące mu prognozy, poddano projekt
planu opiniowaniu i uzgodnieniom. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od
14 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do
dnia
1 grudnia 2014 r. nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec
w gminie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/29/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Okuniowiec w gminie
Suwałki – stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2015 rok.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/30/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Gminy Suwałki na 2015 rok – stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2015 rok.
Uwag i wniosków nie zgłoszono
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów
pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/31/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy na 2015 rok – stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 23
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad 24
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Suwałkach w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy Suwałki
organizuje spotkanie na temat zmian dotyczących dopłat bezpośrednich dla rolników, które
wchodzą w życie od dnia 15 marca br.
Poinformował, że będzie możliwość składania wniosków na dofinansowanie ze środków
unijnych na różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju, która będzie wdrażana przez Lokalną Grupę Działania działającą na obszarze
powiatu suwalskiego i sejneńskiego. Projekty te będą realizowane w ramach nowego obszaru
programowania 2014-2020. Po obradach sesji odbędzie się spotkanie z Prezesem
Stowarzyszenia LGD „Nasza Suwalszczyzna” na temat realizacji tej Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Radny Stefan Mackiewicz wystąpił z wnioskiem o ustawie tablic z numerami nieruchomości
w m. Krzywe w szczególności tam gdzie numeracja jest nieuporządkowana.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że tablice zostaną ustawione.
Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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