P R O T O K Ó Ł Nr XXII/16
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 września 2016 roku w godz. 1200 – 1340
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 Waldemar
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
Nieobecny Radny 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, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier – Radny
Powiatu Suwalskiego, Małgorzata Makowska – animator Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, sołtysi wsi w liczbie 8 (w tym 4 radnych gminy) - listy obecności stanowią
załączniki nr 2 – 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXII Sesji Rady
Gmin.PowitałWójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników
referatów, 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.
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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.
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, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016
rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osinki w Gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieustanowienia Odznaki Honorowej Gminy
Suwałki.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że na obradach sesji są panie z Banku
Millennium, poprosił o zabranie głosu.
Panie z Banku Millennium podziękowały Panu Wójtowi, że mogłyprzybyć na sesjęi
przedstawić ofertę banku. Bank Millennium znajduje się w Centrum Handlowym Plaza przy
ul. Dwernickiego, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 2100 i weekendod
godz. 900 – 1700. Poinformowały, że w ofercie banku jest szeroki zakres produktów: konta
osobiste, lokaty, produktykredytowe oszczędnościowe, produkty dla studentów, dla uczniów,
bardzo atrakcyjne konta studenckie. Przekazały radnym i sołtysom teczki z informacją o
produktach,kontach,
produktach oszczędnościowych,o tym co jest w ofercie Banu
Millennium i zaprosiły osoby zainteresowane do oddziału.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Przewodniczący Rady – zapytał, czy są uwagi do protokołu z obrad XXI 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 XXI/16 głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
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 31 sierpnia 2016 r. do dnia 27 września 2016 r.- stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminyprzedstawił sprawozdanie z wykonaniauchwał
Rady Gminy podjętych na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2016 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.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 września 2016 r.
– sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia
21 września 2016 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 19
września 2016 r. – sprawozdanie 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.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku 2016. Na podstawie decyzji Wojewody
Podlaskiego otrzymano zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
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edukacyjne,w związku z tym zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 664, 92 zł i o tą samą
kwotę zmniejszono plan wydatków w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak. Po stronie planu
wydatków:
-na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zaplanowano nabycie odcinka sieci
wodociągowej wybudowanego przez właściciela działki w m. Leszczewek w kwocie 4 350
zł, środki zostały przesunięte z planowanych remontów mienia komunalnego;
- przesunięto środki w kwocie 5 000 zł na remonty obiektów kulturalnych, z paragrafu 4270
na paragraf 4170;
- w ramach budżetu GOPS Suwałki przesunięto środki w kwocie 200 zł na opłatę odsetek do
ZUS od nienależnie pobranych świadczeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze. W
sumie dochody zostały zmniejszone o kwotę 1 664,92 zł, wydatki zostały zmniejszone o
kwotę 10 714, 92 zł i zwiększone o kwotę 9 550 zł. Po zmianach plan dochodów wyniesie
36 429 085,54 zł, w tym: wydatki bieżące 31 785 544,54 zł, wydatki majątkowe
4 643 541,00 zł. Po stronie planowanych wydatków kwota 38 885 295,54 zł, wydatki
bieżące 30 727 584,54 zł i wydatki majątkowe 8 157 706,00 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 2016-2024. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXII/179/16w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2016-2024 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016
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 2016 rok. W związku z tym, że zostały omówione i
przegłosowane zmiany 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.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał dlaczego tak duże zwiększenie środków na budowę
oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 85 529,00 zł.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wyjaśnił, że zwiększone środki zostaną przeznaczone na
budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywe i Płociczno-Osiedlezgodnie z
kosztorysem.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2016 rok głosowało 12
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2016 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXII/180/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że w ostatnim czasie do tut.
organu wpłynęły dwa wnioski dotyczące planu miejscowego, które dotyczyły poszerzenia
terenów sąsiadujących ze złożami z przeznaczeniem pod wydobycie. Jednocześnie w obrębie
Biała Woda, przedsiębiorstwo zamierza na działce dookoła swojej siedziby zlokalizować
farmę fotowoltaiczną. Została przeprowadzona wymagana przepisami prawa analiza. Zapisy
obowiązujących planów na analizowanym terenie ustalają przeznaczenie rolnicze a żeby było
można lokalizować wnioskowane inwestycje niezbędna jest zmiana obowiązujących planów.
Przeanalizowane zostały możliwości prawne i opracowanie nowego planu miejscowego,
który zastąpi ustalenia starego planu, jest najlepszą drogą, żeby było można umożliwić
realizację inwestycji. Ustalenia planów będą wiązały z większym przychodem do budżetu
gminy.
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, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXII/181/16w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała
Woda w Gminie Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osinki w Gminie Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – wystąpił z wnioskiem, żeby podczas opracowywania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osinki rozszerzyć teren
opracowania na wieś Okuniowiec ponieważ ta część obrębu nie ma opracowanego planu i
przy tej okazji by było zasadne a koszt praktycznie ten sam.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że była analizowana możliwość
opracowania planu miejscowego dla obrębu Osinki z wyłączeniem lasów i terenu, dla którego
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jest już opracowany plan miejscowy. Wniosek, żeby dołączyć do planu wsi Osinki fragment
obrębu Okuniowiec w części, która graniczy z wnioskowanym planem miejscowym jak
najbardziej może być uwzględniony. W zasadzie te tereny tworzą jedną przestrzeń
urbanistyczną, mają podobne uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne. W związku z tym
granice planu mogą obejmować większy teren. Jest możliwość wprowadzenia zmiany do
programu związanego z pogłębionymi konsultacjami, które będziemy prowadzić dla tego
terenu. Jeżeli państwo macie taką wolę to jak najbardziej uchwała i załącznik graficzny mogą
być skorygowane o wnioskowany fragment tj. północną część obrębu geodezyjnego
Okuniowiec, który graniczy z Osinkami.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Rady o
ogłoszenie przerwy w obradach sesji w celu przygotowania projektu uchwały w związku ze
zgłoszonym wnioskiem.
Marek Jeromin- Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady rozpoczął prowadzenie dalszej części obrad XXII sesji
Rady Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy w imieniu własnym jak również pracowników gminy, radnych
i sołtysów powitał Pana Mieczysława Baszko posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który
w punkcie 13. „Wnioski i oświadczenia” zabierze głos.
Marek Jeromin
– Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Adama
Nieszczerzewicza o dołączenie do planu wsi Osinki fragmentuobrębu Okuniowiec w części,
która graniczy z wnioskowanym planem miejscowym. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw - 0 radny, wstrzymało się 1. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki. W
głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ XXII/181/16w/w sprawie
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Na obrady sesji Rady Gminy Suwałki przybył Radny Piotr Tomaszewski. Od tego momentu
w obradach sesji bierze udział 15 radnych.
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy
Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej omówił projekt
uchwały. Wcześniej przyjęta uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia
2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy została przekazana do
6

zatwierdzenia Komisji Heraldycznej. W związku z uwagami przedmiotowej Komisji należało
skorygować wcześniejsze zapisy uchwały aby Odznaka mogła zostać zatwierdzona przez
niniejszą Komisję i mogła być nadawana zgodnie z regulaminem.
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 – 1, wstrzymujących się – 0.
Podjęto UCHWAŁĘ XXII/183/16w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy
Suwałki- uchwała stanowi załącznik nr 14do protokołu.
Ad. 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad 13
Wnioski i oświadczenia.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Mieczysława Baszko
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mieczysław Baszko wyraził swoje zadowolenie
z zaproszenia na sesję. W swoim wystąpieniu poruszył między innymi takie sprawy jak:
- zmiany przekształcania trenów wiejskich pod zabudowę;
- problemy finasowania szpitali;
- zmiany dotyczące szkolnictwa podstawowego i średniego;
- budowy obwodnic;
- pomocy rodzinom wielodzietnym z programu 500 plus;
- budowa lotniska;
- dofinansowanie do budynków sakralnych;
- funkcjonowanie firmy przewozowej PKS;
- problem wysychania drzew w Puszczy Białowieskiej.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że Agencja Rynku Rolnego ogłasza
dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z Programu Obszarów Wiejskich. Jeden nabór
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Termin składania
wniosków:od 30 września 2016 r. do31 października 2016 r. Drugi nabórwniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości”.Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Osoby
zainteresowane jako rolnicy mogą zgłaszać się do Agencji Rynku Rolnego o otrzymanie
dofinansowania na swoje przedsięwzięcia.
Małgorzata Makowska – animator Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem na prośbę
dyrektor GOK w Krzywem złożyła podziękowania. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem w
2016 r. zorganizował dwa duże wydarzenia były to: festyn rodzinny w Starym Folwarku a
także dożynki gminne w Przebrodzie, których głównym organizatorem był Wójt Gminy
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Suwałki Tadeusz Chołko. Przedsięwzięcie nie udało by się bezwsparcia Pana Wójta Tadeusza
Chołko oraz Pani Zdzisławy Milewskiej - Dyrektor Zespołu Szkół im. II Pułku Ułanów
Grochowskich w Przebrodzie, księdza Krzysztofa Żbikowskiego proboszcza kościoła pod
wezwaniem Matki BoskiejCzęstochowskiej w Żylinach. Podziękowałarównież tym, którzy
pomogli w dostarczeniu kwiatów, warzyw oraz niezbędnych przedmiotów w realizacji
programu artystycznego. Podziękowania skierowała do osób: Roszkowskiej Wiloety sołtys z
wsi Sobolewo, Woronieckiego Michała sołtysa z wsi Kuków, Raczkowskiego Marka sołtysa
zwsi Bród Nowy, Radzewicz Celiny sołtys z wsi Korkliny, Krzysztofowi Dzikiel sołtysowi z
wsi Przebród, Dobkiewicz Elżbiecie sołtys z wsi Mała Huta, Wojciechowskiej Annysołtys z
wsi Krzywe, Walendzewicz Wiesława sołtysa z wsi Turówka Nowa, strażakom z OSP
działającej na terenie Gminy Suwałki, Szwengier Stanisława oraz strażakom z OSP
Wychodne, strażakom z OSP Potasznia, animatorom z GOK w Krzywem a także
pracownikom Urzędu Gminy Suwałki. Podziękowała wszystkim za tak liczne wsparcie i ma
nadzieję, że następne dożynki będą też ciekawe.
Zaprosiła na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem ponieważ każdy znajdzie coś
dla siebie, szczególnie zaproszenie skierowała do panów z ciekawym głosem gdyż trwa
nabór do zespołu „Na przekór”. Zapraszamy także na cykl, spotkań, warsztatów. Najbliższa
impreza kulturalna odbędzie się 7 października 2016 r., na której będzie konkurs na
najsmaczniejsze ciasto z jabłkami, koncert zespołu Wigranie, potańcówka z muzyką na żywo.
Zapraszamy do śledzenia informacji o wydarzeniach na stronie GOK i na stronie Gminy
Suwałki.
Radny Jarosław Ostrowski podziękował dla Pana Wójta Gminy za zalanie odcinka asfaltu we
wsi Białe i tym radnym, którzy byli za.
Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXIISesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

8

