P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/16
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w godzinach 9°° - 1130
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, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, sołtysi w liczbie 11 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 XXVI 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 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 zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do 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, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy
Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV 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 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017- 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2017.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę
Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Suwałki na lata 2017-2022.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013 -2022.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i KukówFolwark w Gminie Suwałki.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXV 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 XXV 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 29 listopada 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r.- stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 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.
Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała ze sprawozdaniem
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 1 grudnia 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 z dnia
7 grudnia 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 z dnia 8 grudnia
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.
Sołtys wsi Mała Huta – zwróciła się o przeniesienie znaku informującego o numerach
nieruchomości, który jest ustawiony przy posesji Pani Anny Góral i ustawienie przy znaku
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drogowym - tonaż 10 ton, ponieważ kierowcy autobusu skarżą się, że zaczepiają tyłem
samochodu o znak, jak wjeżdżają na przystanek.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki po stronie
planu dochodów i wydatków bieżących do roku 2017. W budżecie gminy na 2017 r.
szacunkowo przewidziano środki w kwocie 16 860 zł na przeprowadzenie referendum, które
organizuje Urząd Marszałkowski. W związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty dotacji
w wysokości 20 130 zł zwiększono plan dochodów i wydatków na rok 2017 o kwotę
3 270 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną
zmianę do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2016-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany
głosowało 13 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 zaproponowaną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVI/207/16 w
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.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVI/208/16 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku
2017 r. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 3 270 zł na referendum
w sprawie budowy lotniska na terenie województwa podlaskiego w związku z otrzymaniem
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zgodnie z zawartą umową ostatecznej kwoty dotacji. Była przewidziana kwota 16 870 zł,
otrzymano 20 230 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę do
projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 11
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 4. Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła
większością głosów powyższą autopoprawkę.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr RIO.V.00311-31/16 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024, który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt
uchwały. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-31/16 - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, co z tego, że te słupki zgadzają się, skoro ten
budżet nie jest rozwojowy, nieprospołeczny, dlatego że 80 % wniosków, próśb sołtysów,
radnych nie zostaje uwzględniona, zostaje wyrzucone do kosza, a nierozwojowy dlatego, że
ciągle brakuje pieniędzy na drogi.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w tej chwili rozmawiamy
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki a nie o budżecie gminy na 2017 rok,
budżet gminy będzie omawiany w następnym punkcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 3,
wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVI/209/16 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024- uchwała stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2017.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z wprowadzonymi zmianami do projektu budżetu
gminy Suwałki na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do protokołu.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z zaproponowaną przez Wójta
Gminy dodatkową zmianą, budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększy się o kwotę
3 270 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty dotacji na referendum w sprawie
budowy lotniska na terenie województwa podlaskiego. Dochody budżetu gminy na rok 2017
po zmianie wyniosą 37 454 578 zł, z tego bieżące w wysokości 35 111 140 zł, majątkowe
w wysokości 2 343 438 zł. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 po zmianie wyniosą
37 454 578 zł, z tego bieżące w wysokości 30 358 350 zł, majątkowe w wysokości 7 096 228
zł. W budżecie wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej:
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- na organizację transportu lokalnego na terenie gminy była 600.60004.4330, zmieniono na
600.60004.2310,
- na referendum w sprawie budowy lotniska na terenie województwa podlaskiego była 75054,
zmieniono na 75053.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do projektu
budżetu gminy na 2017 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 11
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 4. Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła
większością głosów powyższe zmiany.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr RIO.V.-00310-32/16 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Suwałki na
2017, który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały. Kopia Uchwały Nr RIO.V.00310-30/16 - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Tadeusza Chołko - Wójt Gminy zapoznał ze stanowiskiem Wójta Gminy Suwałki do zmian
zaproponowanych przez Komisję Rady Gminy Suwałki i radnych do wprowadzenia do
projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że spostrzegł, że wnioski do projektu budżetu
składane przez Komisję, ani opinie składane przez Komisje i tak nie są uwzględniane
w projekcie budżetu przez Wójta.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że sporządzanie projektu budżetu jest jego
ustawowym obowiązkiem, a wnioski do projektu można składać lub nie. Do wysokości
posiadanych środków finansowych na dany rok są realizowane zadania, o których wszyscy są
informowani i zapoznawani z planowanymi wydatkami.
Radny Grzegorz Rozumowski powiedział, że budżet jest sporządzony ostrożnie, występują
oszczędności w środach, jak również można zaciągnąć kredyt.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy odpowiedział, że w ciągu roku będą dokonywane zmiany
w budżecie gminy.
Radny Grzegorz Rozumowski powiedział, jak co roku są dokonywane zmiany w budżecie,
w wyniku których zostają pieniądze z inwestycji, które mały być w tym roku realizowane.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko Wójta Gminy Suwałki do projektu
budżetu Gminy Suwałki na 2017. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
głosowało 11 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się – 0. Rada Gminy w wyniku głosowania
przyjęła większością głosów powyższe stanowisko Wójta Gminy.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że w roku bieżącym zostało wykonane 6,5 km
dróg asfaltowych a drugie tyle zostało wykonane dróg żwirowych i co roku w takiej wielkości
są robione drogi.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się do Wójta, że przez 14 lat nawet 1 m drogi asfaltowej nie
został zrobiony na jego terenie.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy odpowiedział, że były robione w innych częściach gminy.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że robienie odcinków dróg po 100 m, 200 m, 300
m, można robić przez 30 lat w gminie i tak nie wykona się wszystkiego.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnego, gdzie jest robione po
100 m, 200 m dróg.
Radny Grzegorz Rozumowski – odpowiedział, iż we wsi Osowa jest planowany
prawdopodobnie taki odcinek.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, iż we wsi Osowa jest planowane taki odcinek
z uwagi na to, że będzie przebudowa drogi wojewódzkiej i będzie zamknięty wjazd na drogę.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, co to za polityka aby wykonywać 300 m, 500 m
drogi, w ten sposób i przez 16 lat tylko tyle dróg zrobić.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, jeżeli rocznie wykonuje się około 12 km dróg,
to nie jest to mało.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że biedniejsze gminy więcej robią.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapytał, to w jakiej gminie wykonuje się rocznie większe
odcinki dróg.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należy zadawać pytania po kolei,
jeden mówi, drugi odpowiada, bo robi się zamieszanie. Zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się – 0.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVI/210/16 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na rok 2017 - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady powiedział, że ci co głosowali przeciwko, w ich
okręgach wyborczych nakłady budżetu są największe w przyszłym roku.
Przerwa w obradach – 15 minut (godz. 1050 – 1100). Marek Jeromin - Przewodniczący Rady
wznowił obrad. Przywitał Pana Mieczysława Baszko Posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę
Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z realizacją
obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Miasta Suwałki w publicznych szkołach
podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy Suwałki oraz podjęciem
uchwały przez Radę Miejską w Suwałkach nr XXV/308/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
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w sprawie powierzenia Gminie Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania,
zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Zawieranie stosownych porozumień z Miastem
Suwałki umożliwi m. in. rozliczenie finansowe kosztów kształcenia uczniów z terenu Miasta
Suwałki, w przypadkach gdy subwencja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie
pokrywa całkowitych kosztów kształcenia tych uczniów.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki do
projektu uchwały: § 3 otrzymuje brzmienie: „Traci moc uchwała nr XVI/138/04 Rady Gminy
Suwałki z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Suwałki
zadań publicznych z zakresu oświaty powierzonych przez Miasto Suwałki”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady podał 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 XXVI/211/16 w sprawie przyjęcia do prowadzenia
przez Gminę Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania - stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Globalne cele gminnego programu: - zmniejszenie wskaźnika spożywania 100 % alkoholu
wśród młodzieży i dorosłych, zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów
w społeczeństwie tj.: przemocy, demoralizacji, ubóstwa, - zmniejszenie zagrożeń
ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, np. obniżenie wskaźnika popełnianych
przestępstw. Program obejmuje sześć zadań. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielenie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów informacji społecznej. Budżet przeznaczony na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na 2017 rok będzie wynosił ok. 64 500 zł.
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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 XXVI/212/16 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. omówił projekt uchwały. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z ustawy o narkomanii. Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie
dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań
prowadzonych na terenie gminy. Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy
społecznej wynika, że nie odnotowano wystąpienia tego zjawiska na terenie naszej gminy.
Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza
profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków. W 2017 r. na
wydatki związane z realizacją Programu planuje się środki w wysokości 1 000 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 XIII/213/16 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii – stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zbycie nieruchomości oznaczonej
nr geod. 267/14 o pow. 0,0238 ha w obrębie ewidencyjnym Leszczewek w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 267/5 w obrębie
Leszczewek. Sprawę zbycia nieruchomości w obrębie Leszczewek pozytywnie zaopiniowała
Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki.
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 XXV/214/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek - stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
Ad. 15
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Suwałki na lata 2017-2022.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. Konieczność opracowania
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele
i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania
problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizowania jego skutków.
Obecny program obowiązuje na lata 2011-2016. W związku z tym konieczne jest podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia nowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata 2017-2022.
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 XXVI/215/16 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Suwałki na lata 2017-2022 - stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013 -2022.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. W związku z art. 16b ustawy
o pomocy społecznej niezbędne jest zawarcie w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013-2022 prognozy zmian w zakresie objętym strategią.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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 XXVI/216/16 w sprawie zmiany Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013 -2022 - stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. Prawo do świadczeń z pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe określone
ustawą o pomocy społecznej stanowią kwoty: 634 zł - osoba samotnie gospodarująca, 514 zł osoba w rodzinie. Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na usługi,
pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli
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dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę
kryterium dochodowego. Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy
określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie
zadań własnych gminy. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej 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 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVI/217/16 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Przystępuje się do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki w celu aktualizacji uwarunkowań przestrzennych, dostosowania ustaleń studium do
obowiązujących przepisów prawa oraz ustalenie kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy. Studium sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Zasadne jest przyjęcie
uchwały intencyjnej w przedmiotowym kształcie.
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 14 radnych, przeciw – 0 wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXVI/218/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i KukówFolwark w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Zmiana zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark
w Gminie Suwałki zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Suwałki z dnia
24 czerwca 2010 roku dotyczy nowego przeznaczenia części terenów, zmiana kierunku
rekultywacji części gruntów ma na celu umożliwienie przyszłego nierolniczego użytkowania
gruntów zrekultywowanych. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do planu miejscowego
wymaga całej, procedury określonej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Zasadne jest przyjęcie uchwały intencyjnej w przedstawionym kształcie.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
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15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVI/219/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Osowa i Kuków-Folwark w Gminie Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 27 do
protokołu.
Ad. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi sołtys wsi Mała Huta, że znak zostanie
przeniesiony, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.
Ad. 23
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem wygrała Pani Aneta Barbara Perkowska, dla której wręczył akt
powołania na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. Pogratulował
i życzył dalszych owocnych osiągnięć z korzyścią dla naszych mieszkańców.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem podziękowała za nominację.
Poinformowała, że w GOK w Krzywem miesiącu grudniu br. zostały zorganizowane
warsztaty szydełkowe, warsztaty florystyczne, konkurs kolęd pastorałek oraz spotkanie
opłatkowe. Zaprosiła do GOK w Krzywem na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru
Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia w dniu 3 stycznia 2017 r. o godz. 18°°. Planowana jest
zabawa choinkowa dla osób chętnych, którzy uczęszczają do Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem. W dniu 2 kwietnia 2017 r. odbędzie się w koncert pieśni wielkopostnych.
Serdecznie zaprosiła do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem na wszelkiego rodzaju
imprezy i życzyła wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2017.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Mieczysława Baszko
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Radny Stanisław Grygo zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że w porządku obrad sesji
nie ma wystąpienia posła.
Pan Mieczysław Baszko - Poseł odpowiedział, że zgodnie z ustawą Rzeczypospolitej
Polskiej, Poseł na każde spotkanie ma prawo wejść i każdy musi go wysłuchać.
Radny Stanisław Grygo – opuścił salę obrad.
Pan Mieczysław Baszko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powiedział o sytuacji
w Sejmie, o referendum w sprawie budowy regionalnego lotniska i inkorporacji PKS.
Nawiązał do ostatniego posiedzenia Sejmu, w czasie którego posłowie PO i Nowoczesnej
zablokowali mównicę i fotel Marszałka Sejmu, co skończyło się przeniesieniem obrad do Sali
Kolumnowej i okupacją Sejmu przez opozycję. Stwierdził, iż po rozmowie z PiS jego
ugrupowanie poparło poprawki do budżetu na rok 2017 wniesione przez PiS, m.in. dotyczące
podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł, a także finansowego wzmocnienia
samorządów, na które nakłada się coraz więcej zadań nie dodając środków na ich realizację.
Wspomniał też o czasowo zablokowanych urządzeniach do głosowania za pomocą karty
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magnetycznej i wykluczeniu, jego zdaniem niesłusznym, posła PO. Uważa, że trwający
w Sejmie spór można zakończyć tylko w jeden sposób - reasumpcją głosowań
przeprowadzonych w Sali Kolumnowej. Stwierdził, że nie będzie brał udziału w referendum
w sprawie lokalnego lotniska, bo wie, że nie będzie odpowiedniej frekwencji do uznania go
za ważne. W pytaniach przygotowanych na referendum nie wymienia się miejscowości,
w której miałoby powstać lotnisko. Ja wiem, że chodzi o Topolany, odległe od Białegostoku
o 30 km i to w stronę granicy z Białorusią. Poza tym, w budżecie państwa nie ma
wydzielonych środków na regionalne porty lotnicze. Zaplanowane na 15 stycznia 2017 roku
referendum jest zabawą na koszt województwa, zafundowaną sobie przez garstkę radnych
z PO, którym chodzi o to, żeby na PiS zwalić winę za to, że nasze województwo nie ma
regionalnego portu lotniczego, portu na który nie było, nie ma i nie będzie pieniędzy.
Stwierdził też, że inkorporacja PKS jest jedynym ratunkiem dla firmy. Gdyby do niej nie
doszło, za rok-dwa miejsce PKS na liście przewoźników w województwie podlaskim zajęliby
prywatni przedsiębiorcy, co nie byłoby dobrym rozwiązaniem zarówno dla pracowników
PKS, jak i podróżnych.
Złożył życzenia noworoczne. Życzył, żeby rok 2017 nie był gorszy, ale lepszy od tego, który
się kończy, żeby ten mur, który tworzy się pomiędzy ludźmi rozpadł się. Powiedział, że jest
zwolennikiem dialogu, jego powiedzenie: „Pan Bóg grzechy przebacza, ale głupoty nigdy”.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się z wnioskiem, o naprawę drogi gminnej we wsi
Leszczewek za przystankiem po lewej stronie, ponieważ została zryta przez dziki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy złożył życzenia noworoczne. Z okazji nadchodzącego
Nowego Roku 2017 życzył zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności.
Ad 24
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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