P R O T O K Ó Ł Nr X/15
z X sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 29 września 2015 roku w godz. 9°°-10°°
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin - Przewodniczący Rady Gminy Suwałk.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
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, Wiesława Jurewicz – Inspektor Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Kornela Sojko – Pracownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – prawnik, Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 12 osób (w tym 5 radnych gminy)
– listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady X Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów
oraz wszystkich obecnych na sesji.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 100%
ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy chcieliby
wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W
wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad X Sesji Rady
Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy dostępny był
do wglądu w siedzibie Urzędzie Gminy Suwałki. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Protokół z IX Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty
jednogłośnie.
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Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za
okres od 26 sierpnia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r. - stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy Suwałki podjętych na IX sesji w dniu 25 sierpnia 2015 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. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 11 września 2015 r. –
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radna Jolanta Szteremer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 września 2015 r. - stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał
ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 21 września 2015
r. – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Bród Nowy zapytał kiedy będzie wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze wsi
Bród Nowy w kierunku południowym. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Sołtys wsi Mała Huta – zwrócił się z następującymi sprawami:
- Usunięcie lub przycięcie gałęzi drzew (dwóch dębów) rosnących przy drodze powiatowej
naprzeciw sklepu we wsi Mała Huta ponieważ podczas wichury konary drzew zagrażają
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dalszej części drogi powiatowej za mostem w
kierunku do dworka we wsi Mała Huta.
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- Poszerzenie drogi gminnej przy plaży wojskowej we wsi Mała Huta ponieważ dwa
samochody nie mogą minąć się.
- Przycięcie drzew rosnących przy drodze powiatowej za mostem we wsi Mała Huta, żeby
była lepsza widoczność na drodze.
- Zapytała kiedy będzie wykonana droga w Małej Hucie w kierunku do Dąbrówki.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się o ustawienie tablic informujących o numerach posesji.
Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Miasta Suwałki o naprawę
drogi Krzywólka koło mleczarni w kierunku do wsi Biała Woda ponieważ są duże dziury
i ciężko przejechać samochodem pomimo telefonów i próśb w dalszym ciągu droga nie jest
naprawiona.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Wiesława Jurewicz – Inspektor Ref ds. PSG omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że Szpital
Wojewódzki w Suwałkach zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu 2 aparatów
USG na potrzeby specjalistycznych poradni szpitalnych. Koszt zakupu urządzeń wynosi
170 000,00 zł, z czego większą część środków (150 000,00 zł) szpital pozyskał z
zewnętrznych źródeł, jednak do zakupu w/w sprzętu są one nie wystarczające. Dlatego też
pomoc Gminy i wsparcie w wysokości 10 000,00 zł pozwoli sfinalizować ten zakup.
Wcześniej podjętą uchwałę na zakup Sondy do nie izotopowego systemu wykrywania węzłów
chłonnych wartowniczych należy uchylić ze względu na fakt, że szpital nie zdołał zebrać
wystarczającej ilości środków finansowych aby sfinalizować zakup w/w urządzenia i zwrócił
się o przekwalifikowanie przyznanej dotacji na zakup 2 aparatów do USG.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - 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 X/73/15
w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku 2015,
głównie z powodu tego, że wpłynęły dodatkowe dotacje z budżetu państwa. Dotacja
z Rządowego Programu pn. „Książki naszych marzeń” w kwocie 4 900,00 zł na zakup
książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych tj. Zespół Szkół w Płocicznie
Tartak – 1 300,00 zł, Zespół Szkół w Przebrodzie – 1 300,00 zł, Zespół Szkół w Starym
Folwarku – 1 300,00 zł i Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 1 000,00 zł. Następna dotacja
od Wojewody Podlaskiego w kwocie 25 298,00 zł na zwiększenie zasiłków stałych do
budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymano dofinansowanie z Powiatowego
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Urzędu Pracy
w Suwałkach na dokształcanie nauczycieli w Szkole
Podstawowej w Poddubówku w kwocie 1 584,00 zł. Dodatkowo przesunięto z własnych
środków szkoły kwotę 396,00 zł na dofinansowanie dokształcania ponieważ jest wymagany
udział własnych środków. Ponadto
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
ramach własnego budżetu przesunięto środki
w kwocie 1 438,00 zł na umowę
zlecenia i pochodne tj. na zatrudnienie stażystki po okresie refundacji z Powiatowego Urzędu
Pracy. W sumie dochody i wydatki uległy zwiększeniu
o kwotę 31 782,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok plan dochodów wynosi 28 238 412,87
zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 26 290 837,87 zł, dochody majątkowe w wysokości
1 947 575,00 zł. Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok plan wydatków
wyniósł 31 381 612,87 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości
26 094
179,87 zł, wydatki majątkowe 5 287 433,00 zł. Deficyt budżetu wynosi po zmianie
3 143 200,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty: wolnymi środkami w kwocie
1 899 600,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł i planowanym kredytem
w kwocie 600 000,00 zł. W związku z tym, że w roku 2015 po stronie planu dochodów nie
wpłynie dotacja do budżetu gminy na kwotę około 1 700 000,00 zł, nie będą wykonane
dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę około 500 000,00 zł zostały
skorygowane planowane na 2015 r. dochody podatkowe. Budżet dodatkowo skorygowano po
stronie planu wydatków, przesunięto realizację niektórych inwestycji na 2016 r. Po
wprowadzonych korektach budżetu na 2015 rok deficyt budżetu zwiększył się o kwotę
600 000, 00 zł, w związku z tym zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w
powyższej kwocie.
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 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 15 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 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/74/15 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025 - stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
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 projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 rok. W związku z tym, że zostały omówione i przegłosowane
zmiany do Wieloletniej Prognozie 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. Dodatkowo w załączniku nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora
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finansów publicznych w 2015 roku” do uchwały wprowadzono zmianę w wierszu 9 w treści
określającej cel udzielonej dotacji zmieniając na „Na dofinansowanie zakupu sprzętu
medycznego – 2 szt. aparatów USG”, zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia dotacji
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
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 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2015 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie
było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr X/75/15 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnił, że nabycie działki
172/3 o pow. 0,1816 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda dokonuje się w celu
uregulowania granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego 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 X/76/15 w sprawie
nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda – stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 182/3 w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych o nr geod. 245/23 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
Radny Stanisław Grygo – zapytał, czy było uzgadniane z mieszkańcami całej wsi, żeby
później nie było sprzeciwu.
Sekretarz Gminy – odpowiedział, że z mieszkańcami całej wsi nie było uzgodnione ponieważ
nie było takiej potrzeby. Jest to końcówka drogi, która prowadzi do pól i nie jest to droga
przejezdna.
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 X/77/15
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w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamiany działek o nr
geod. 159/1 o pow. 0,0165 oraz nr ewid. 404/1 o pow. 0,0115 ha położonych w obrębie
ewidencyjnym Osinki dokonuje się w celu uregulowania granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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 X/78/15
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Osinki
– stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza.
Alicja Przekop – Kierownik Ref ds. IG omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że do
Urzędu Gminy wpłynął wniosek o nabycie działki nr 30/4 i 30/6 we wsi Wiatrołuża Pierwsza
w związku z tym został przygotowany projekt uchwały. Sprawę sprzedaży powyższej
nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na
posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - 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 X/79/15
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtysowi wsi Bród Nowy odnośnie drogi we wsi Bród Nowym. Poinformował, że
odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Przede wszystkim te zmiany, które zostały
wprowadzone do budżetu gminy na 2015 r. w związku z brakiem dochodów ze sprzedaży
budynku Urzędu Gminy i nie otrzymaniem dotacji w wysokości 1 mln 700 zł wiąże się z
brakiem pozyskania dochodów, w związku z tym należy ograniczyć inwestycje. Ze
względu na ograniczone środki finansowe w budżecie nie może być wykonana droga w obu
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kierunkach. Dlatego robimy w kierunku północnym. Chcemy w dalszym ciągu w tym
drugim kierunku zrobić zjazd z drogi wojewódzkiej, która jest bardzo górzysta i kręta.
- Sołtys wsi Mała Huta odnośnie usunięcia drzew przy drodze powiatowej w Małej Hucie.
Poinformował, że sprawa zostanie przekazana do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Odnośnie wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku do dworka we wsi Mała Huta.
Wyjaśnił, że jest to droga powiatowa i uważa, że Sekretarz Gminy jako radny powiatowy
będzie zabiegać, aby nawierzchnia asfaltowa została wykonana. Zostanie również
przekazane do Starostwa Powiatowego w Suwałkach. W sprawie poszerzenia drogi we wsi
Mała Huta przy plaży wojskowej. Poinformował, że zostanie sprawdzone w terenie i jeżeli
będzie taka możliwość to droga zostanie poszerzona. Odnośnie przycięcia drzew rosnących
przy drodze powiatowej za mostem we wsi Mała Huta. Poinformował, że zostanie
przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach. W sprawie wykonana drogi we
wsi Mała Huta
w kierunku do Dąbrówki. Wyjaśnił, jeżeli środki finansowe pozwolą
zostanie wpisana do budżetu gminy na 2016 rok.
- Radnemu Grzegorzowi Moroz odnośnie ustawienia tablic informujących o numerach
posesji. Poinformował, że numerowanie posesji będzie wykonywane sukcesywnie.
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis odnośnie naprawy drogi Krzywólka. poinformował, że
przekaże do Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Suwałkach.
Ad 15
Wnioski i oświadczenia
Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem wyjaśniła, że od
dnia 21 września pełni obowiązki Dyrektora GOK w Krzywem. Przekazała radnym, sołtysom
harmonogram zajęć jaki funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem i podległym
mu świetlicom. Poinformowała, że na stronie internetowej GOK są wszelkie informacje
o organizowanych imprezach kulturalnych, na które serdecznie zaprasza.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował o zmianach jakie nastąpią w
rozkładzie jazdy komunikacji MPK na terenie Gminy od 1 stycznia 2016 roku. Linia nr 2 –
Krzywe zostanie zlikwidowany kurs o godz. 559 i 1214 w dni powszednie i w soboty o godz.
659. Linia nr 4 – Płociczno-Tartak przez Sobolewo zostanie zlikwidowany kurs o godz. 1715.
Linia nr 5 - Biała Woda zostanie zlikwidowany kurs o godz. 920 w dni powszednie i kurs
niedzielny linii nr 18. Linia nr 3 Poddubówek - Zielone Królewskie -Wychodne zostanie
zlikwidowany jeden kurs popołudniowy po godz. 14°°, który wychodzi z Suwałk. Linia nr 9 Żyliny zostanie zupełnie zlikwidowana z tego względu, że jest duże obłożenie autobusów
PKS. Linia nr 8 zostaje bez zmian.
Sołtys wsi Krzywe w imieniu uczestników szkolenia Lokalnej Grup Liderów i mieszkańców
Krzywego zaprosiła na spotkanie pt. „Kartofel piknik”, które odbędzie się 11 października
2015 r. (niedziela) od godz. 1400 w Krzywem w Dziupli.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo
od Pana Tomasza Sapela i po konsultacjach z Wiceprzewodniczącymi Rady ustalono, że
z powyższym pismem radni mogą zapoznać się w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Suwałki.

Ad. 16
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady X Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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