P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/16
XVIII sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 25 maja 2016 roku w godzinach 12°° - 1400
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. 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 radnych 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, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska – p.o.
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 9 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 XVIII Sesji Rady Gminy.
Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów
i jednostek organizacyjnych gminy, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że istnieje wymagane qorum 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 zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do porządku obrad.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt 14
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki
do projektu pod nazwą: „Wspieranie integracji poprzez sport w regionie przygranicznym”.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – uzasadnił, że pierwotnie był zamysł, żeby składać
wniosek o dofinansowanie budowy sali sportowej w Starym Folwarku z programu PolskaLitwa. W trakcie przygotowania wniosku aplikacyjnego, do którego potrzebna by była
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:
„Wspieranie integracji poprzez sport w regionie przygranicznym” okazało się, że koszt
budowy sali sportowej nie może przekraczać 500 tys. euro, czyli 2 mln zł a koszty budowy
sali sportowej wyniosą ponad 3 mln zł. W związku z tym, nie ma potrzeby podejmowania
uchwały w tej sprawie, ponieważ wniosek nie będzie składany.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej
zmiany do porządku obrad :
- Wniosek Wójta Gminy o zdjęcie z porządku obrad pkt 14. „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:
„Wspieranie integracji poprzez sport w regionie przygranicznym”. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty
jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2015 rok.
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
jednostkom organizacyjnym Policji.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez
aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla
regionów przygranicznych”.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVII 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, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XVII
Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
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 26 kwietnia 2016 r. do dnia 25 maja 2016 r.- stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XVII Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2016 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. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
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Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała ze sprawozdaniem
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 17 maja 2016 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy odbytego
w dniu 16 maja 2016 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy odbytego
w dniu 5 maja 2016 r. – 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. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani
o zamknięciu drogi gminnej Zielone Kamedulskie, na której dwa tygodnie temu w niedzielę
był rajd samochodowy Litwa i Łotwa. Mieszkańcy jadąc do kościoła musieli zawracać bo
droga była zamknięta nikt nic nie wiedział, to trzeba informować na taki temat. Dlaczego
organizuje się na takiej drodze, która i tak jest bardzo zniszczona, a teraz po tym rajdzie leżą
powyrywane kawałki asfaltu.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się wnioskami od mieszkańców, które zostały zgłoszone
na zebraniu wiejskim:
- W sezonie letnim przynajmniej w tych miejscowościach turystycznych, tak jak było
praktykowane w latach ubiegłych, żeby światło uliczne paliło się od godz. 2200 do
godz. 300 w nocy. W tej chwili zapala się o godz. 2100 i pali się dwie godziny, więc
można by było to opóźnić i żeby paliło się trochę dłużej.
- Problem z oczyszczaniem śmietniczek, a zwłaszcza w tych miejscach gdzie są sklepy,
szkoła, gdzie jest więcej ludzi to śmietniczki przepełniają się w ciągu jednego dnia.
W sezonie letnim jest większe zapotrzebowanie, a Zakład Oczyszczania z Jeleniewa
w tej chwili robi to raz na dwa tygodnie jak jadą po zbiórce śmieci.
- Czy będzie zorganizowana jakaś osoba do sprzątania śmieci przy plaży. Jest to plaża
przy muzeum Wigier i kiedyś Stowarzyszenie Wigierskie podpisywało umowę
użyteczności i organizowaliśmy tam akcję sprzątania przed sezonem i w trakcie
sezonu. To jest teren muzeum ale ludzie korzystają, Park nam nie zabrania, tam gdzie
są ludzie tam są śmieci. Oprócz mieszkańców korzystają turyści i znaczna część
suwalczan, bo jest to miejsce dość atrakcyjne. Również tam jest potrzeba ustawienia
TOI TOI.
- Problem z podłączeniem wodociągu do nowego budującego się domu przy ulicy za
restauracją „Sieją”. Został słabo utwardzony chodnik i w tej chwili jest wielka
zapadlina w tym chodniku, żeby zmobilizować wykonawcę aby zostało naprawione tak
jak należy. Tam ludzie jeżdżą rowerami i może dojść do wypadku, po za tym to
niechlubnie wygląda.
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Radny Marian Sawicki – zwrócił się, żeby światło uliczne paliło się od godz. 2200 do 200
w nocy we wszystkich miejscowościach nie tylko w turystycznych jest sezon letni i mieszkańcy
chodzą wszędzie.
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu mieszkańca wsi zapytała, kiedy będzie naprawiona droga przy
Wigierskim Parku Narodowym w Krzywem. Zwróciła się z prośbą w imieniu mieszkańca,
żeby udrożnić przepust rowka melioracyjnego na drodze we wsi Krzywę od państwa
Czerwińskich w kierunku do plaży ponieważ jest ciągle zasuwany piaskiem, żwirem i to
powoduje podtapianie okolicznego warzywnika. Ponadto zwróciła się o naprawę chodnika za
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzywem ponieważ jest bardzo głęboka zapadlina na
chodniku, to jest skutek wykonania wadliwego podłączenia.
Sołtys wsi Mała Huta – zwróciła się również aby światło uliczne w sezonie letnim paliło się
dłużej, ponieważ we wsi Mała Huta jest dużo turystów i nocą dużo ludzi chodzi i jeździ
samochodów. Również dobrze by było, żeby policja przejechała przez wieś w nocy, gdyż
w ostatnim czasie we wsi było siedem kradzieży. Zwróciła się z zapytaniem w imieniu
mieszkańców wsi kiedy zostanie wykonany odcinek drogi do Krzywego po przeciwnej stronie
od Dąbrówki ponieważ tam mieszkańcy mają działki.
Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się z zapytaniem, jakie są postępy odnośnie wykonania
drogi we wsi Osinki.
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2015 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – poinformował, że sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 r. było omawiane na
Komisjach Rady Gminy. Wyjaśnił, że Gmina Suwałki przyjęła Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 uchwałą Nr XLVIII/369/14 Rady Gminy
Suwałki z dnia 10 listopada 2014 r. W ramach programu określono formy i zasady
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2015 r. Wójt Gminy Suwałki zarządzeniem
nr 14/15 z dnia 21 stycznia 2014 r. ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia zadań. Na konkurs
zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 54 500 zł. W ramach otwartego konkursu
wpłynęły 24 oferty na łączną kwotę 93 234 zł, w tym:
- na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 18 ofert na kwotę
61 502 zł, przyznano kwotę dotacji w wysokości 25 000 zł;
- z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 2 oferty na kwotę 14 160 zł, przyznano dotację
w wysokości 11 500 zł;
- z zakresu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2
oferty na kwotę 8 572 zł, przyznano dotację w wysokości 9 000 zł;
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- z zakresu upowszedniania kultury i dziedzictwa narodowego – 1 oferta na kwotę 7 000 zł,
przyznano dotację w wysokości 7 000 zł;
- z zakresu turystyki i kulturoznawstwa - 1 oferta na kwotę 2 000 zł, przyznano dotację
w wysokości 2 000 zł.
Ponadto Gmina Suwałki na podstawie umowy wieloletniej przekazała kwotę 551 284 zł
dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, tj. na
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2015 zostało przyjęte - sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił dwie uwagi zgłoszone na podstawie art. 11 pkt
11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki i wniósł o ich nieuwzględnienie:
1) Uwaga wpłynęła 13 maja 2015 r., wnioskodawca – Karol Hubert Strękowski Zielone
Królewskie 16, 16-400 Suwałki. Treść uwagi: 1. Wniosek o wykreślenie zapisów
dotyczących obrębów geodezyjnych Zielone Kamedulskie i Zielone Królewskie:
a) o zakazie zabudowy na terenach rolniczych, b) w ciągu komunikacyjnym – który
wykracza poza definicje dopuszczone w ustawie o p.i z. p., c) o pobliskim lotnisku na
terenie miasta Suwałki (zarzucając m. in. brak związku z obszarem gminy).
2. Wniosek o uwzględnienie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy dotyczących
działek składającego uwagę. 3. Wniosek o ponowne wyłożenie dokumentu “w formie
czytelnej” na poprawienie przygotowanym podkładzie geodezyjnym.
2) Uwaga wpłynęła 13 maja 2016 r. wnioskodawca Aneta Strękowska i Szymon
Strękowski, Zielone Królewskie, 16-402 Suwałki. Treść uwagi jak w pkt. 1
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi Karola Huberta Strękowskiego i uwagi Anety Strękowskiej i Szymona Strękowskiego.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 12 radnych,
przeciw - 2, wstrzymało się – 0.
Rada Gminy większością głosów uwag nie uwzględniła.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił uwagę, że w załączniku nr 1 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki, w tabeli nr 4 wystąpiły błędy
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w ilości mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Suwałki ponieważ w tabeli
tej we wsi Nowa Wieś jest wykazane 97 mieszkańców, co nie jest prawdą.
Radna Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że wystąpił błąd techniczny
w tekście ujednoliconym studium w jednej z kolumn tabeli nr 4. „Ilość mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach Gminy Suwałki z podziałem na wiek (stan; grudzień
2015 r.)”, który jest załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Ilość
mieszkańców w poszczególnych miejscowościach, określona została w tabeli nr 4, która
w prawidłowej formie występuje w projekcie uchwały. W związku z tym w imieniu Wójta
Gminy zwróciła się o wprowadzenie autopoprawki, aby tabela nr 4 „Ilość mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach”, załącznika nr 1 była w identycznej treści z tabelą nr 4
projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało
14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Autopoprawka została przyjęta większością
głosów.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że we wsi Lipniak jest zaznaczony teren, na których
rozmieszczone mogą być odnawialne źródła energii, zapytał czy jest konkretnie określone
jakie to mogą być źródła energii.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że zgodnie z zapisem zawartym
w projekcie uchwały punkt 15) po ppkt 4.19 wprowadza się ppkt 4.20 „Ustalenia dotyczące
obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także stref ochronnych zwianych
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu” i w punkcie 2
są wskazane obszary, na których rozmieszczone mogą być urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, na których dopuszcza się
lokalizację źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania
słonecznego, wraz z infrastrukturą techniczną konieczną do ich obsługi oraz przesyłu
wytwarzania energii – są to grunty w obrębach geod. Sobolewo, Osinki, Dubowo Drugie,
Poddubówek, Taciewo, Osowa, Biała Woda, Wychodne, Lipniak, Zielone Kamedulskie oraz
Burdeniszki. W trakcie procedury planistycznej przeprowadzone były dodatkowe konsultacje
dotyczące wyznaczenia tych obszarów. Właśnie wtedy najwięcej mieszkańców wskazało
swoje potrzeby, składając wnioski o wyznaczenie konkretnych obszarów. Ustalenie obszarów
OZE jest wynikiem tych konsultacji i wniosków właścicieli gruntów.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jeszcze jakieś
pytania do projektu uchwały. Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 1.
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Podjęto UCHWAŁĘ Nr XVIII/151/16 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.

Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
jednostkom organizacyjnym Policji.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. W okresie letnim na
terenie Gminy Suwałki, zwłaszcza w jej turystycznych miejscowościach, znacząco wzrasta
liczba osób przebywających w celach turystycznych. Są to osoby z Miasta Suwałki oraz
przyjezdni z całego kraju, zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia wykroczeń
i przestępstw. Ze względu na brak na terenie gminy posterunku policji, który mógłby dbać
o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców, gmina wzorem lat ubiegłych chce zapewnić
w okresie wakacyjnym patrol policji w turystycznych miejscowościach gminy. W tym celu
zostanie podpisane porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji w Białymstoku na kwotę
7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Policjantów z Oddziałów
Prewencji w Białymstoku, którzy będą realizować zadania związane z zabezpieczeniem
sezonu turystycznego 2016 r. na terenie gminy Suwałki i z Komendą Miejską Policji
w Suwałkach na kwotę 3 000,00 zł na patrole służb ponadnormatywnych, które zastąpią
oddelegowanych
Policjantów z Oddziałów Prewencji w Białymstoku, w związku
z odbywającymi się w Krakowie w dniach 27-31 lipca 2016 r. Światowych Dni Młodzieży
Ponadto środki przekazane w wysokości 2000,00 zł na urządzenia AlcoBlow, które zostaną
poddane testom w celu ustawienia alkomatu, tak aby jego wskazania były prawidłowe.
Dzięki temu urządzeniu Policjanci będą mogli sprawniej typować osoby, które mogą być
pod wpływem alkoholu. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
W tym celu zostanie również podpisane porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji
w Białymstoku. Mając powyższe na uwadze przyjęcie projektu uchwały jest uzasadnione.
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 10 radnych,
przeciw - 4, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVIII/152/16 w sprawie przekazania
środków finansowych jednostkom organizacyjnym Policji - stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

dotacji

dla

Szpitala

Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Szpital Wojewódzki
im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu
aparatu USG na potrzeby doposażenia Oddziału Urologicznego. Koszt zakupu urządzenia
oszacowano na kwotę 86 000,00 zł. Gmina Suwałki nie posiada szpitala ani przychodni na
swoim terenie, lecz mieszkańcy Gminy Suwałki korzystają z punktów opieki medycznej
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znajdujących się na terenie Miasta Suwałki. Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej, samorządy mogą dofinansowywać min. zakupy sprzętu
medycznego. Wysokość publicznych środków finansowych, jakie Szpital może otrzymać
określa się na podstawie wzoru: W=K x Po, gdzie: W – wysokość środków publicznych; K –
planowany koszt realizacji zadania; Po – współczynnik przychodów szpitala w poprzednim
roku obrotowym, wyliczony zgodnie z wzorem przedstawionym w ustawie. Kwota 10 000 zł
mieści się w tych ramach, gdyż maksymalna wartość dotacji obliczonej na podstawie ww.
wzoru może wynieść 84 280,00, zł.
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, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/153/16 w sprawie udzielenia dotacji dla
Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2016-2024. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego wprowadzono zmiany:
- zmniejszono środki po stronie planu dochodów w kwocie 2 500 zł na wypłatę świadczeń
rodzinnych, a zwiększono o tą samą kwotę plan dochodu na składki na ubezpieczenie
zdrowotne od osób pobierających świadczenia;
- zwiększono po stronie planu wydatków o kwotę 2 500 zł środki na wypłatę ubezpieczeń
zdrowotnych, a po stronie planu wydatków o tą samą kwotę zmniejszono świadczenia
rodzinne i koszty obsługi;
- zwiększono dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Wodzie w kwocie 7 200 zł.
Kolejna zmiana:
- w zadaniach zleconych zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń z programu 500
plus o 1 zł i o tą samą kwotę zmniejszono plan kosztów obsługi;
- zwiększono wydatki o kwotę 4 500 zł na zakup map geodezyjnych niezbędnych do
zadania: „Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7
punktach na terenie Gminy Suwałki”;
- zaplanowano dotację dla Miasta Suwałki na dofinasowanie pobytu dziecka, zamieszkałego
na terenie Gminy Suwałki, w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej
Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach. Środki na ten cel proponuje się przesunąć
z rezerwy na zadania oświatowe w kwocie 6 600 zł i pozostałe środki z wpływu dochodów
własnych.
W sumie plan dochodów na 2016 r. zwiększył się dodatkowo o kwotę 17 200 zł i o tą samą
kwotę 17 200 zł zwiększył się plan wydatków na 2016 rok. W załączniku nr 2 „Wykaz
przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2019”, w zadaniu:
„Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku
9

Zespołu Szkół w Starym Folwarku” zaplanowano dodatkowe środki na nadzór inwestorski
w roku 2017 w kwocie 32 900 zł, w roku 2018 w kwocie 10 800 zł. W związku z tym limit
zobowiązań po zmianie wyniesie 3 643 700 zł. W limicie ujmujemy wartość zadania, na którą
na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze podpisanej umowy, składają się na nią środki na budowę
sali i nadzór inwestorski. Po zmianie nakłady na to zadanie wyniosą 3 759 620 zł. Po
wprowadzonych zmianach budżet na 2016 rok wynosi: - po stronie planowanych dochodów
35 138 031,60 zł, z tego bieżące w wysokości 30 251 398,60 zł, majątkowe w wysokości
4 886 633 zł, - po stronie planowanych wydatków 37 594 236.60 zł, z tego bieżące
w wysokości 29 515 551, 60 zł, majątkowe w wysokości 8 078 685 zł.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał dlaczego na utrzymanie i prowadzenie Szkoły
Podstawowej w Poddubówku jest zaplanowana tak wysoka dotacja w kwocie 130 000 zł
skoro szkołę przekazujemy dla Stowarzyszenia.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w zmianach do budżetu gminy na 2016 r.
w załączniku nr 6, tabela nr 2, poz. 2 i 3 jest zaplanowana dotacja na utrzymanie
i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku, w kwocie 125 000 zł oraz na utrzymanie
i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku, w kwocie
5 000 zł, w sumie 130 000 zł na miesiąc wrzesień, październik, listopad i grudzień. Jest to
planowana dotacja dla Stowarzyszenia, które będzie prowadziło szkołę podstawą i oddział
przedszkolny. Kwota została wyliczona na podstawie średniego kosztu utrzymania ucznia na
terenie naszej gminy za I kwartał 2016 r. plus koszty GZEAS. Poniesione wydatki na
I kwartał zostały podzielone przez liczbę dzieci na dziś uczęszczających do naszych szkół
podstawowych i oddziału przedszkolnego a następnie przemnożone przez liczbę dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poddubówku tj. 28 dzieci (na dzień dzisiejszy).
Dotacja dla Stowarzyszenia będzie przekazywana miesięcznie po złożeniu wniosku, w którym
będzie podana faktyczna liczba dzieci, następnie zostanie przemnożona przez koszt
utrzymania dziecka w naszej Gminie i taką transzę dotacji Stowarzyszenie otrzyma.
W przypadku gdy liczba dzieci spadnie albo koszt utrzymania w naszych szkołach zmniejszy
się to dotacja automatycznie zmaleje.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych,
przeciw – 2, wstrzymało się – 1.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało - 1. Podjęto UCHWAŁĘ Nr
XVIII/154/16 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2016-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
2016 rok.

na

Danuta Bućko – Skarbnik Gminy – w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok. W związku z tym, że zmiany zostały omówione i przegłosowane do Wieloletniej
Prognozy Finansowej dotyczące roku 2016 zwróciła się w imieniu Wójta o wprowadzenie
tych zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
Radny Grzegorz Moroz – zapytał o cel przesunięcia środków na wykonanie badań
geologicznych na jeziorze Osinki na działce nr 127.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że teren jeziora jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Osinki, który w wyniku melioracji został osuszony.
Powyższe grunty Gmina przyjęła od Agencji Nieruchomości Rolnych celem odtworzenia
akwenu wodnego. Powierzchnia działki wynosi 11 ha, natomiast jezioro będzie
w granicach około 5-6 ha. Wykonanie badania geologicznego gruntu ma na celu sprawdzenie,
czy istnieją warunki do odtworzenia jeziora umożliwiającego utworzenie kąpieliska
ogólnodostępnego. Realizacja tego zadania na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze możliwa
ponieważ gmina nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel, jeżeli będzie możliwość
pozyskać środki zewnętrzne przede wszystkim unijne, to wtedy będzie można przystąpić do
realizacji. Na dzień dzisiejszy chcemy tylko wykonać badanie, żeby wiedzieć co można na
tym gruncie zrobić.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że jeżeli na to nie będzie środków unijnych, czy to by
miało być finansowane ze środków budżetu gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – odpowiedział, że nieruchomość została przyjęta
nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina Suwałki w ciągu 10 lat ma
obowiązek zagospodarować tą nieruchomość. Na dzień dzisiejszy nie widzimy możliwości
finansowania tego z budżetu gminy, gdyż są ważniejsze potrzeby niż budowa zbiornika
wodnego we wsi Osinki.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że chyba lepiej by było zadbać o drogi, dla kogo
w ogóle by był potrzebny ten zbiornik.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 1.
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 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVIII/155/16 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez
aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
w partnerstwie z Gminą Ełk, jako Partnerem Wiodącym oraz samorządem Varene z Litwy,
zamierza złożyć wniosek o dofinasowanie projektu pn.: „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja
społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Projekt zostanie złożony
w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można
uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziome 85 %,
natomiast wkład własny partnerów wyniesie 15 %. W ramach projektu zaplanowano budowę
siłowni zewnętrznych w sześciu punktach Gminy Suwałki, tj. Płociczno-Osiedle,
Okuniowiec, Stary Folwark, Sobolewo, Potasznia, Krzywe. Każdy zestaw zawierać będzie
sześć urządzeń do ćwiczeń oraz miejsce wypoczynku, w tym: stół z ławkami, stojak na
rowery, kosz na śmieci i tablica informacyjna z instrukcją korzystania z urządzeń. Realizacja
projektu będzie możliwa po pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego Program oraz po
podpisaniu przez Partnera Wiodącego umowy na dofinasowanie projektu. Termin realizacji
projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
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 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVIII/156/16 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zdrowe sąsiedztwo Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla
regionów przygranicznych”.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
w partnerstwie z Samorządem Varene z Litwy, jako Partnerem Wiodącym oraz Gminą Ełk,
zamierza złożyć wniosek o dofinasowanie projektu pn.: „Nowe usługi dla biznesu – nowe
możliwości dla regionów przygranicznych”. Projekt zostanie złożony w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można uzyskać wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziome 85 %, natomiast wkład własny
partnerów wyniesie 15 %. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie cyklu
przedsięwzięć wspomagających biznes okołoturystyczny, w tym agroturystykę. W ramach
planowanych usług dla przedsiębiorców zaplanowano wyjazdy studyjne do przedstawicieli
biznesu z partnerów projektu, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy przedsiębiorców,
warsztaty kulinarne, itp. W ramach projektu u każdego z partnerów powstanie punkt obsługi

12

przedsiębiorcy, który w Gminie będzie zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem. Realizacja projektu będzie możliwa po pozytywnej decyzji Komitetu
Monitorującego Program oraz po podpisaniu przez Partnera Wiodącego umowy na
dofinasowanie projektu. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
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, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu - nowe
możliwości dla regionów przygranicznych” - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
– Odnośnie rajdu przez miejscowość Zielone Kamedulskie – wyjaśnił, że organizatorzy rajdu
wystąpili do Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie rajdu na dzień przed organizacją
rajdu i nie było czasu zawiadomić mieszkańców. Nie ma przepisu nakazującego
informowanie mieszkańców aczkolwiek rzeczywiście dobrze by było, żeby mieszkańcy
wiedzieli. Następnym razem gdziekolwiek takie rajdy będą organizowane, będziemy
starali powiadamiać mieszkańców o zamknięciu dróg. Odnośnie naprawy drogi, to
organizatorzy rajdu zobowiązali się do naprawy uszkodzeń drogi. Aczkolwiek ta droga
będzie gruntownie przebudowana gdy będzie budowana obwodnica Suwałk. Prace
rozpoczną się jesienią, nie znamy jeszcze harmonogramu prac. Pomimo tego drogę trzeba
będzie poprawić, my jako gmina i też, ci którzy zobowiązali się do naprawienia tej drogi
jak też i Kruszbet, który ma z gminą podpisaną umowę, gdyż po tej drodze jeździ sprzęt
ciężki, który wywozi kruszywo.
- Odnośnie oświetlenia ulicznego – wyjaśnił, że na najbliższym posiedzeniu Komisji
Gospodarczej Rady Gminy przeanalizujemy poszczególne miejscowości i razem wspólnie
podejmiemy decyzję.
- Odnośnie oczyszczania śmietniczek w m. Starym Folwarku – poinformował, że w Urzędzie
Gminy jest osoba, która wykonuje prace społeczne w zamian za odbycie kary i ona będzie
dwa razy w tygodniu te śmietniczki opróżniała. Zostanie ustalony harmonogram od
miesiąca czerwca br.
- Odnośnie sprzątania plaży – uważa, że by było nierozsądne, żeby gmina ten obowiązek
przejęła na siebie z tego powodu, że tych plaż – miejsc zwyczajowo przyjętych w gminie
jest bardzo dużo i trzeba by było zajmować się wszystkimi plażami. Można ustawić
śmietniczki lub większy pojemnik na śmieci i jego opróżniać jeżeli będzie taka potrzeba.
Dobrze by było, żeby to stowarzyszenie tym się zajęło i każdy po sobie sprzątał przecież
tam są śmietniczki. TOI TOI na plaży będą postawione tak, jak co roku.
- Odnośnie zapadniętego chodnika w m. Stary Folwark i w m. Krzywem – wyjaśnił, że
zostanie sprawdzone w terenie i właściciele przyłączy zostaną zobowiązani do naprawy
chodnika.
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- Odnośnie drogi od Wigierskiego Parku w kierunku do plaży – wyjaśnił, że droga zostanie
naprawiona. Jest uzgodnione z wykonawcą ale na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego
terminu.
- Odnośnie policji – poinformował, że nie ma żadnego problemu żeby patrole przejeżdżały
nocą. Będzie pierwsze spotkanie w urzędzie z policjantami zostanie przekazane, żeby takie
patrole były. Na bieżąco można do nas zgłaszać, a my będziemy przekazywali i oni
powinni na nasze sugestie reagować, tak jak do tej pory było, że jeździli po całej gminie tam
gdzie byli potrzebni.
- Odnoście drogi Krzywe-Mała Huta w kierunku Dąbrówki – wyjaśnił, że droga jest zbyt
wąska i należy wykupić grunty, żeby tą drogę wybudować. W tej chwili droga ma około 6 m
ale mimo wszystko jest wąsko na położenie asfaltu, bo rowy a tam są jeszcze skarpy
i w tych granicach się nie zmieścimy, musimy tutaj wejść w posiadanie gruntu żeby tą drogę
wybudować.
- Odnośnie wykonania drogi w Osinkach – poinformował, że w chwili obecnej gmina czeka
na decyzję właścicieli gruntów, po których ta droga by miała przebiegać żebyśmy mogli
jako gmina zamienić, nie mam tej odpowiedzi. W najbliższym czasie trzeba będzie temat
odświeżyć i zapytać czy jest odpowiedź na tak, żeby zamienić się gruntami i wykonać drogę
długości 300, 400 m, niż budować 2 km drogi dla jednego mieszkańca.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z zestawieniem wyników sprawdzianu
szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016. We wszystkich szkołach najlepiej wypadł język
angielski od 78,03 % do 67,68, język polski od 82 % do 66,4 5 a najsłabiej matematyka od
36,4 % do 63,5 %.
Aneta Perkowska - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem
poinformowała i zaprosiła na imprezy kulturalne, które odbędą się w najbliższych dniach
w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. Poinformowała, że na stronie internetowej GOK
są wszelkie informacje o organizowanych imprezach kulturalnych, na które serdecznie
zaprasza.
Radny Janusz Bałtrukanis – zaprosił wszystkich obecnych na imprezę „Powitanie lata”, która
odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w m. Biała Woda. Jest to impreza charytatywna zebrane
środki zostaną przeznaczone na Dom Samopomocy w Białej Wodzie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy ponownie przypomniał o złożeniu do urzędu ankiet
dotyczącej dziejów wsi Gminy Suwałki, ponieważ bardzo mało wpłynęło, żeby później nie
było pretensji, że jakaś miejscowość została pominięta.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, żeby była lepsza przepustowość
informacji jesteśmy już na etapie końcowym z firmą, która będzie obsługiwała
przekazywanie informacji. Jeżeli coś się dzieje typu kultura to pójdzie z automatu do
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wszystkich mieszkańców i radnych, typu coś się dzieje złego na gminie pójdzie do
wydzielonej części bo jest taka możliwość poprzez elektroniczne media. O szczegółach nie
chcę jeszcze mówić bo umowa jeszcze jest dogrywana, to nie są duże pieniądze, bo koszt
utrzymania takiego miesięcznego abonamentu z możliwością wysyłania informacji, (bo
szybko bardzo idzie informacja) na poziome 600 zł czy 500 zł miesięcznie. Na pewno każdy
będzie musiał wyrazić zgodę żeby jego numer albo sam się zaloguje wprowadzi siebie do
bazy banku albo przekaże taki numer, to te osoby, ci mieszkańcy, którzy nie zadeklarują chęci
współpracy czyli nie będą chcieli udostępnić swego numeru takiej informacji nie dostaną. To
będzie dotyczyło kultury ale też i spraw gospodarczych, czy ważnych, które się dzieją
w danej chwili w gminie.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 20 maja 2016 r. otrzymał
pismo od Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z prośbą o zaopiniowanie przez radę
gminy projektu dokumentu: „Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego”. W związku z tym, wspólnie
z przewodniczącymi Komisji zostało ustalone wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Suwałki w dniu 9 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 1200.
Ad 18
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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