P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 28 lutego 2017 roku w godz. 900 – 1100
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 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, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Cezary Folejewski – radca
prawny, Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak, Katarzyna
Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, Mirosława Mierzejewska –
Sekretarz UKS Remik, Danuta Remiszko – Prezes UKS Remik, młodzież z UKS, sołtysi
w liczbie 14 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 XXVIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów, licznie zaproszonych i przybyłych gości, trenerów, dzieci, sportowców, rodziców,
opiekunów oraz wszystkich obecnych na sesji.
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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.
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 przedłożonego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXVIII sesji
Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za
osiągnięcia i działalność sportową w 2016 r.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych
oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych
szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby
punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Suwałki na lata 2017-2019.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2017 roku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod
nazwą Fundacja na rzecz rozwoju społecznego „Dziarska Gmina”.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2016 rok.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z XXVII Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za
osiągnięcia i działalność sportową.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w oparciu o uchwałę Nr
XLI/358/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki
wzorem lat poprzednich, tak i w tym roku zostaną wręczone nagrody grupie młodzieży,
trenerom, działaczom, którzy w 2016 roku osiągnęli niestandardowe wyniki, czy to na arenie
krajowej jak również za granicą. Powiedział, że cieszy nas to szczególnie, że co roku ta grupa
nie jest mniejsza a jest liczniejsza, że oprócz sportów masowych są sporty indywidualne.
Nasza młodzież jest na tyle uzdolniona sportowo i wszechstronnie, że przy sporcie masowym
jak
i indywidualnym są bardzo wysokie wyniki w zawodach sportowych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy i Marek Jeromin - Przewodniczący Rady wręczyli nagrody
sportowcom, trenerom i działaczom z terenu Gminy Suwałki.
W kategorii „zawodnik” nagrody otrzymali następujący zawodnicy: - UKS „REMIK”
w Starym Folwarku, kategoria tenis stołowy: Natalia Suchocka, Mateusz Żukowski,
Aleksandra Adamczewska, Aleksander Żukowski; - UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak,
kategoria piłka siatkowa: Weronika Niedźwiecka, Daria Wilczyńska, Justyna Masalska; LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach, kategoria zapasy: Żaneta Wasilewska, Konrad
Wasilewski; - UKŻ „GROT” w Suwałkach, kategoria żeglarstwo: Eryk Martynko, Kinga
Martynko, Julia Hościłowicz, Michalina Hościłowicz.
W kategorii „trener”: Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak,
Danuta Remiszko – trener UKS „REMIK” w Starym Folwarku, Andrzej Koncewicz – trener
LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach.
W kategorii „działacz” Katarzyna Gałaszewska – działacz UKS „SPRINT” i Mirosława
Mierzejewska - działacz UKS „REMIK”
Głos zabrali trenerzy Uczniowskich Klubów Sportowych
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Janusz Wiszniewski - prezes UKŻ „GROT” podziękował za dotychczasowe wsparcie dla
żeglarzy ze strony Gminy Suwałki. Dwie załogi złożone z rodzeństwa w składzie: Eryk i
Kinga Martynko, Julia i Michalina Hościłowicz odnoszą bardzo dobre sukcesy, to również
dzięki wsparciu gminy. Podziękował Wójtowi Gminy i wręczył certyfikat nadania tytułu
Członka Wspierającego UKŻ GROT klubu członka wspierającego. Dodał, że ma nadzieję, że
w przyszłym roku również będzie mógł pochwalić się świetnym wynikiem z Mistrzostw
Świata w Holandii.
Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” poinformował, że Uczniowski Klub Sportowy
„SPRINT w Płocicznie-Tartak jest to jedyny klub na terenie gminy, który prowadzi drużynę
sportową. Różnica między sportami indywidualnymi a drużynami jest duża. Na sukces
drużyny składa się 12 osób plus trener, koordynator, kierownik i inne rzeczy. Jest to
niesamowity wysiłek, żeby osiągnąć sukces w województwie. Przed nami w województwie
są takie miasta jak Białystok i Mońki, także skala sukcesu może być odbierana przez państwa
w taki czy inny sposób. Jesteśmy trzecią potęgą jeżeli chodzi o siatkówkę damską w
województwie, 48 klubem w Polsce w kategorii juniorek, kadetek. Także jest to bardzo
ciężka praca nie tylko moja ale także Pani Kasi Gałaszewskiej, wszystkich darczyńców,
rodziców i dziewcząt. Są to godziny poświęcone na treningi i inne rzeczy. Podziękował
Gminie Suwałki za wsparcie i wszystkim za pomoc.
Andrzej Koncewicz - trener LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach poinformował, że od 2002
roku prowadzi sekcje zapasów w Suwałkach, a od 2003 r. jest prezesem klubu „OLIMPIK”
Suwałki. Zawodnicy klubu godnie reprezentują Gminę Suwałki na arenach sportowych całej
Polski. Zawodniczka klubu Żaneta Wasilewska w 2008 r. zajęła pierwsze miejsce na
makroregionie tj. w województwie mazowieckim. W 2016 roku zajęła III miejsce w drugim
pucharze Polski do eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz V miejsce w
ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. To jest bardzo wysokie osiągniecie. Zawodnik
Konrad Wasilewski trenuje od dwóch lata. Zajął III miejsce na mistrzostwach Polski
Krajowego Zrzeszenia LZT w Bielawie jak również III miejsce na pucharze Polski
młodzików w sumo. Ponadto Konrad Wasilewski w roku bieżącym zajął pierwsze miejsce w
mistrzostwach województwa podlaskiego w zapasach w stylu wolnym. W województwie
podlaskim klasyfikujemy się na czwartym miejscu wśród dziewięciu klubów w zapasach.
Podziękował Gminie Suwałki i działaczom, którzy wspomagają finansowo przez co możemy
jeździć na zawody.
Pani Danuta Remiszko – trener UKS „REMIK” w Starym Folwarku pogratulowała sukcesów
koleżankom i kolegom trenerom i działaczom. Powiedziała, że klub „REMIK” jest mały i
bez sali sportowej ale są bardzo wysokie osiągnięcia, mistrzyni województwa, wicemistrzyni
województwa, trzecie miejsce w województwie. Więc jeśli, to jest w młodziczkach, czy
żaczkach, mistrzyni, wicemistrzyni województwa, więc na podium zostało jeszcze jedne
miejsce. Jesteśmy również organizatorami turnieju tenisa międzynarodowego, który
organizujemy w Suwałkach plus SALOS Klub Suwałki, który nas wspomaga. Nasze dzieci
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w maju wyjadą do Hiszpanii na międzynarodowy turniej tenisa, gdzie będą zawodnicy z
całego świata. Oprócz gry w tenisa w czasie takich wyjazdów jest wiele innych dodatnich
wartości gdzie dzieci zwiedzają, uczą się języka angielskiego. Podziękowała Gminie Suwałki
za to, że wspomaga, że mogą wyjeżdżać na zwody. Po to, żeby dzieci mogły uczestniczyć w
zawodach musi być wyjazd, muszą spotykać się z innymi zawodnikami. Wbrew pozorom
tenis stołowy mimo, że to jest gra indywidualna wcale nie jest łatwą dyscypliną, to jest tyle
zagrożeń, że jak ktoś się na tym nie zna, mówi co tam pograć w pinponga. To jest bardzo
ciężka praca, to jest tak wyostrzony wzrok latającej piłeczki, praca nóg i praca ramion, że to
wszystko skoordynować nie jest łatwe. Mamy zawodników w UKS „REMIK” w Starym
Folwarku, których naprawdę można podziwiać.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że jest niezmiernie miło spotkać się z uczniami,
rodzicami, trenerami, działaczami aby dokonać wyróżnień. Dzisiaj zostało wyróżnione tylko
13 zawodników ale w sumie tych sportowców jest znacznie więcej. Cieszy bardzo, że mamy
tak zdolną młodzież, która osiąga wysokie miejsca na arenach krajowych
i
międzynarodowych. Podziękował wszystkim, zarówno młodzieży, rodzicom, działaczom i
trenerom. Sport nie tylko rozwija fizycznie ale przede wszystkim uczy i wychowuje.
Wychowuje również w duchu patriotycznym bo jak jedziecie na zawody międzynarodowe to
tam reprezentujecie nasz kraj Polskę a jednocześnie promujecie Gminę Suwałki. Jest nam, też
z tego powodu bardzo miło. Pogratulował wszystkim i podziękował za zaangażowanie, życzył
dalszych sukcesów.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady – powiedział, że bardzo cieszy, że co roku są
przyznawane nagrody i jest takie szerokie spektrum uprawianych dyscyplin, w których są
dobre wyniki. Wszystkie osiągnięcia staramy się w jakiś sposób docenić i nagrodzić.
Podziękowania skierował do młodzieży, trenerów, wychowawców ale również rodziców,
którzy pomagają aby dzieci mogły swoje zainteresowania sportowe rozwijać. Życzył dużo
sukcesów i ma nadzieje, że w przyszłym roku będzie dużo szersze grono zawodników
nagrodzonych i z dużo większymi osiągnięciami.
Przerwa w obradach - 5 minut.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 31stycznia 2017 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z międzysesyjnej
działalności Wójta Gminy Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między
sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 20 lutego 2017 r. – stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki z dnia 15 lutego 2016 r. – stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki z dnia 22 lutego 2017 r. – stanowi załącznik nr
9 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Mała Huta zwróciła się do Wójta Gminy o ustawienie znaku drogowego na
granicy obrębu geodezyjnego m. Krzywe - Mała Huta z oznaczeniem miejscowości Mała
Huta przy posesji nr 5J.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
dodatkowej zmiany do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Podlaskim
Wojewódzkim Związkiem Sportowym w Białymstoku na współfinansowanie programu pn.
„Umiem pływać”, skierowanym do uczniów z terenu Gminy Suwałki przesunięcie środków
w kwocie 1 500 zł
w ramach klasyfikacji dotyczącej działalności sportowej z
umów zleceń na zapłatę usługi.
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 budżecie gminy na 2017 rok. Udział w
głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się - 0.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 14, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXVII/227/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017
rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Od 1 styczna br.
wprowadzany jest nowy ustrój szkolny, w związku z tym Rady Gminy mają obowiązek
przyjęcia w pierwszej kolejności uchwały w sprawie projektu dostosowana sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale Rada Gminy ma
określić plan sieci szkół podstawowych, plan sieci gimnazjów bądź jeżeli ich nie będzie to
sieć klas gimnazjów, które będą prowadzone w ośmioletnich szkołach podstawowych na
okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt sieć szkół podstawowych
od dnia
1 września 2019 r. Projekty planu sieci szkół na terenie Gminy Suwałki
zostały określone
w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3. Na terenie Gminy Suwałki wszystkie
szkoły obecnie sześcioletnie podstawowe staną się z mocy ustawy szkołami ośmioletnimi,
natomiast zespoły szkół w skład, których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja z mocy
ustawy również staną się ośmioletnią szkołą podstawową. Do roku 31 sierpnia 2019 r. w tych
ośmioletnich szkołach podstawowych będą prowadzone drugie i trzecie klasy gimnazjów aż
do wygaszenia tego gimnazjum. Uchwała zostanie przedłożona Podlaskiemu Kuratorowi
Oświaty w celu uzyskania opinii oraz zostanie przedłożona
wszystkim związkom
zawodowym, które zrzeszają nauczycieli. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego
Kuratora Oświaty Rada Gminy do dnia 31 marca br. ma obowiązek podjąć uchwałę
zasadniczą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/228/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
– stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Zgodnie z przepisem
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy,
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
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Łączenie w ramach etatu, zajęć o różnym pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki umożliwia dyrektorom zastosowanie optymalnych
rozwiązań przy opracowaniu arkuszy organizacyjnych jednostek. Nauczyciel w ramach
jednego etatu będzie realizował zajęcia dydaktyczne, świetlicowe lub biblioteczne, dla
których przewidziany jest różny tygodniowy wymiar zajęć. Niniejsza uchwała uszczegóławia
sposób ustalenia pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych
przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Sposób wyliczenia
tego pensum określa wzór w §1 ust. 1 niniejszej uchwały. Wszystkie godziny realizowane
powyżej tak ustalonego pensum stanowić będą, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy Karta
nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. Z uwagi na fakt, iż wielu nauczycieli posiada
kwalifikacje do zajmowania różnych stanowisk podjęcie uchwały jest w pełni 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 XXVIII/229/17 w sprawie
określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych
oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych
szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby
punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Rada Gminy Suwałki
dnia 29 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania tych kryteriów. Uchwałę tę należy jednak podjąć na nowo, ponieważ podstawy
prawne, na podstawie których podjęto uchwałę nr XIII/115/15 Rady Gminy Suwałki z dnia
29 grudnia 2015 r. straciły moc 14 dni po ogłoszeniu ustawy z dnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe tj. 26 stycznia 2017 r. Podstawą do podjęcia
niniejszej uchwały są regulacje zawarte w art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Kryteria przyjęte w niniejszej uchwale będą służyły do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny.
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 XXVIII/230/17 w sprawie ustalenia kryteriów
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obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Suwałki na lata 2017-2019.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. W związku z wygaśnięciem
obowiązywania uchwały Nr XLI/359/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Suwałki na lata
2014-2016, koniecznie jest w świetle art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20111 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchwalenie Gminnego Programu Wspierania
Rodziny
w Gminie Suwałki na lata 2017-2019. Program zawiera cele, kierunki
działań oraz przewidziane efekty oraz realizatorów programów w zakresie pieczy zastępczej.
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 XXVII/231/17 w sprawie ustalenia sieci
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2017
roku.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt Rada Gminy określa co roku do dnia 31 marca program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program taki opracowuje
Wójt Gminy i przedkłada do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii,
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Suwałki.
Program ten zawiera między innymi: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w
schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3)
odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8)
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Gmina Suwałki w roku 2017 na ten cel związany z bezdomnością i
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opieką psów w schronisku zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 367 190 zł.
Wobec tego proszę o przyjęcie powyższej uchwały.
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 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2.
Podjęto większością UCHWAŁĘ NR XXVIII/232/16 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Suwałki w 2017 roku - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Szpital Wojewódzki
im. Ludwika Rydgiera w Suwałkach zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu
sprzętu do wykrywania żył, tzw. skaner żył na potrzeby szpitala. Koszt zakupu urządzenia
oszacowano na kwotę 21 000 zł. Rozmawiałem również przed sesją z Panem dyrektorem, czy
różnice
w kwocie bo tutaj stanowisko jest gminy, żeby dołożyć do tego
zadania 10 000 zł, więc 11 000 zł dyrektor musi pozyskać z innego źródła, zapewnił mnie, że
bez problemu te zadanie zostanie zrealizowane i brakujące 11 000 zł do kwoty pełnej
zdobędzie z innych źródeł. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały żebyśmy mogli
stosowne dokumenty podpisać i przekazać na Szpital w Suwałkach kwotę 10 000 zł.
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 większością głosów UCHWAŁĘ NR XXVIII/233/17 w sprawie udzielenia dotacji
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady powiedział, że praktycznie co roku gmina
dofinansowuje do zakupu różnych urządzeń do szpitala. Zaproponował, żeby urządzenia
zakupione przy wsparciu środków finansowych z budżetu Gminy Suwałki były w jakiś
sposób oznaczone np. etykietką,
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. PSG odpowiedział, że zostanie zapisane w umowie
zawartej pomiędzy Gminą Suwałki i Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod
nazwą Fundacja na rzecz rozwoju społecznego „Dziarska Gmina”.
Dariusz Saweliew - Kierownic Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Powołanie tej fundacji
jest takie dwutorowe, jeden człon to związany z inicjatywą społeczną. Jest grupa
mieszkańców z m. Turówka Nowa i okolic, która już od dłuższego czasu bardzo zabiega o to,
żeby stworzyć im pewne warunki do działania na rzecz społeczną. Druga rzecz jest też
bardzo ważna, że powołujemy stowarzyszenie po to, żeby mogło aplikować o środki
zewnętrzne, pozyskać środki unijne na rzecz budowy świetlicy w Turówce Nowej. Gmina
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Suwałki może również być głównym beneficjentem i aplikować o środki, przy czym nie
możemy wziąć pełnej puli pieniążków, bo tak jest zapisane w strategii programu, że Gmina
Suwałki może pozyskać te pieniądze na poziomie około 70 tys. zł a pula dotyczy 100 tys. zł.
Druga rzecz bardzo nie korzystna, jeżeli Gmina Suwałki była by głównym beneficjentem
musi wkroczyć w sektor pomocy społecznej. W sektor związany ze zmianą zawodu, pomocą
w poszukiwaniu nowych zwodów tzw. cały fundusz społeczny związany z organizacją
szkoleń, z organizacją podniesienia motywacji do poszukiwania pracy. W czym jest
zagrożenie. W poprzednim programowaniu można było wpisać wskaźniki, że takie szkolenia
będą odbywały się
i było akceptowane na zasadzie słowa, nikt nie
wnikał ile osób z tego skorzysta. W tym programowaniu problem polega na tym, że to już nie
chodzi o te działanie tylko już o wszystkie działania, które robimy. Należy wpisać wskaźniki,
co się będzie działo na rzecz społeczny.
I wpiszemy, że przez pięć lat będą
organizowane szkolenia to należy określić ile tych szkoleń będzie i określić jakie będą grupy
docelowe. To jest szalone ryzyko, żeby tych ludzi zawsze zgodnie z zapisem pozyskać i
utrzymać na szkoleniu. Dlatego doszliśmy wspólnie z grupą inicjatywną mieszkańców z m.
Turówka Nowa, że powołamy fundację i fundacja pozyska te środki. Można powiedzieć, że te
środki są jakby w strategii Lokalnej Grupy Suwalsko- Sejneńskiej. Z pewnych uzgodnień
związanych z alokacją tych środków do poszczególnych samorządów mamy dużą gwarancję,
że te środki będą dla Gminy Suwałki do osiągnięcia. Dlatego jest ten drugi człon jakby, żeby
to stworzyła fundacja. Oczywiście jak fundacja złoży wniosek musi również wpisać
wskaźniki, ale te wskaźniki nie mają odzwierciedlenia
w czynnikach
społecznych. Powstaje świetlica, która będzie spełniała pewne funkcje kulturalne
i społeczne. Załącznikiem do uchwały jest statut fundacji, który określa cele i zasady
działania fundacji. Celami Fundacji są:
1) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w
ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
2) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim;
3) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
4) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;
5) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów;
6) promocja i wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego i ponad regionalnego.
Pomysłem jest na to, że mamy naszą lokalną grupę działania Suwalsko-Sejneńską i tam jest
dużo środków na działalność prospołeczną gdzie można pozyskać dofinansowanie 100% ,
więc fundacja nie musi wykazywać swojego udziału w projekcie. Jest to oczywiście
organizacja pozarządowa i dla tych organizacji pozarządowych jest odpowiednie miejsce w
strategii, żeby właśnie mogły startować w pozyskiwaniu środków, dlatego te cele statusowe
są tak szerokie. Nie wyobrażam sobie, że na działalność statutową gmina będzie musiała
dołożyć środki finansowe. Możliwość pozyskiwania tych środków w ramach następnego
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projektu jest taka, że realizując zadanie można na rzecz tych ludzi, osób które będą tam
pewne działania robiły, więc muszą poszukać takiego rozwiązania przy następnym projekcie,
żeby na tą działalność statutową znalazły się pieniądze. Lepiej jeszcze by było, gdyby koszty
utrzymania budynku, też w ramach wniosku pisanego na bieżące utrzymanie budynku te
koszty będzie można włożyć. Są takie nasze założenia. W tej chwili jedynym wkładem
Gminy Suwałki jako fundatora jest kwota w wysokości 1 000 zł , która jest niezbędna żeby tą
fundację zarejestrować w KRS. Wszystkie rzeczy związane z radą fundacji, zarządem
fundacji są określone w statucie w § 12 statutu, że władzami fundacji są Rada Fundacji i
Zarząd Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Kadencja Rady i Fundacji
biegnie równolegle z kadencją Zarządu
i Fundacji i trwa trzy lata. Jest to dużo
punktów, one wynikają z podstaw prawnych co się powinno w tej fundacji znaleźć, jakie
formy powinny być przeprowadzone. Najważniejsze, czyli czynnik społeczny, który
spowoduje, żeby pozostałe organizacje pozyskiwały te środki zewnętrzne. Na razie to mniej,
czy gorzej wychodzi ale to nie jest jak gdyby zadawalające. Tu stwarza się ta możliwość
takiej organizacji pozarządowej na samodzielne aplikowanie takiego wniosku w
pozyskiwaniu dodatkowych źródeł. Więc na pewno fundacja, którą powołujemy nie jest
fundacją na tamtą część gminy, tylko jest fundacją, która dotyczy wszystkich mieszkańców
Gminy Suwałki. I środki, które zostaną pozyskane mają nie tyle zabezpieczyć potrzeby grupy
z tej strony gminy tylko faktycznie mają mieć też wpływ przy aplikowaniu kolejnych
wniosków na całą gminę
Radny Rozumowski Grzegorz powiedział, a jeżeli ten projekt nie przejdzie.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG odpowiedział, jeżeli projekt nie przejdzie, to
fundacja zostanie. Fundacja może aplikować z funduszu społecznego na rzecz statusowego
działania, bo obszarem jest Gmina Suwałki, że stwarzamy dalej tą możliwość, żeby
faktycznie poszukać środków zewnętrznych. Nie mogę państwu powiedzieć, że te 100 tys. zł.
jest 100 % pewne, bo jest konkurs, składa się wnioski aplikacyjne. Lokalna Grupa składa się
z iluś tam samorządów jako organu założycielskiego. Chce państwu powiedzieć, że
samorządy domówiły między sobą co do pewnych ścieżek finansowych, w czym będą gminy
uczestniczyły i na co mogą liczyć przy środkach finansowych.
Radny Grzegorz Rozumowski powiedział, czyli jak ten projekt by przeszedł, to czyja
własność to by była, fundacji, czy gminy.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że Gmina Suwałki będzie musiała
podpisać umowę użyczenia, tak jak w przypadku sali sportowej, czy GOK w Krzywem.
Umowa użyczenia będzie kolejnym dokumentem regulującym współpracę między gminą a
fundacją. Druga rzecz bardzo ważna, że fundacja będzie głównym beneficjentem i fundacja
będzie budowała ten budynek. Cały proces powstawania będzie szedł przez fundację,
oczywiście Gmina Suwałki będzie uczestniczyła, przy wniosku, przetargu, bo musi być
procedura zachowana ale główny beneficjent musi całą operację przeprowadzić gdzie
fundatorem jest gmina ale stroną jest już fundacja, która będzie ten wniosek składała.
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Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG w imieniu Wójta Gminy wystąpił o
wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia
fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju społecznego „Dziarska Gmina” polegającej na
zmianie nazwy fundacji, która po zmianie brzmi: Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki.
Zmiany nazwy fundacji dokonuje się w tytule uchwały, w § 1 uchwały oraz w załączniku do
w/w uchwały tj. w statucie.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki do uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się 0. Poprawki zostały przyjęte większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się 0.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXVII/234/17 w sprawie wyrażenia woli
ustanowienia fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił sprawozdanie z realizacji: Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2016 rok. Gminny Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa
się z sześciu zadań. Pierwsze zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W tym zadaniu głównie to jest cała
procedura jak gdyby skierowania sprawy na leczenie odwykowe, tu są opinie specjalistów,
psychologów i psychiatrów, zwrot kosztów za przejazdy na terapię jak i również to są dotacje,
które mają służyć jako wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu jak i
współuzależnionych. Wartość tego zadania na poziome 23 300 zł. Jest to dość znaczący
wydatek, bo każda rozprawa sądowa, każda opinia z racji tego, że to jest wspólna sprawa
ustawa to reguluje to każdy organ organowi musi za powyższą usługę zapłacić.
Najważniejszym zadaniem przy realizacji Gminnego Programu jest to 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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych. Jest to zadanie trzecie. Prowadzone są takie
działania między innymi dla dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin
dysfunkcyjnych
z terenu Gminy Suwałki, uczestniczyły w koloniach
terapeutyczno-wypoczynkowych
w nadmorskiej miejscowości Jastarnia,
zorganizowanych przez Stowarzyszeniowe Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku.
Ponadto pokryto koszty wypoczynku letniego dla młodzieży gimnazjalnej, dla 10 osób z
najbardziej potrzebujących rodzin, głównie z problemem alkoholowym pn. „Bezpieczne
wakacje” w dniach 18.07.2016 r. do 23.07.2016 r.
w Wasilkowie.
Udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Remik” w Starym Folwarku na
realizację zadania pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny w Sopocie, który odbył się
w
dniach 28.06. – 8.07.2016 r. W 2016 r. w ramach programu profilaktycznego zrealizowano
spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży ale również dla rodziców. Był taki okres
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niebezpieczny jeżeli chodzi o dopalacze, to również było organizowane spektakle
profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów ze szkół w Przebrodzie,
w Płocicznie-Tartak, w Starym Folwarku, Nowej Wsi i Poddubówku. Przedstawiono
program profilaktyczny „NOE” dla młodzieży gimnazjalnej w Starym Folwarku, Przebrodzie
i w Płocicznie-Tartak, który składał się z trzech bloków tematycznych pn.: „Prawda”,
„Miłość” i „Wolność”. Zakupiono nagrody za udział w konkursie pn.: „Szkoła bezpieczna jak
Dom” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suwałki, która brała udział w w/w konkursie. W
ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży z grupa ryzyka na terenie Gminy Suwałki w okresie
sprawozdawczym funkcjonowały świetlice środowiskowe działające przy: Zespole Szkół w
Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Zakupiono 30 paczek ze słodyczami dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy
Suwałki na choinkę Noworoczną. Łączny koszt na to zadanie był na poziomie 38 tys. zł.
Czwarte zadanie - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem
Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku dzieci, które uczestniczyły w koloniach
terapeutycznych w Jastarni nad morzem otrzymały paczki świąteczne. W ramach swych
obowiązków służbowych współpraca z pracownikami Komendy Policji, Sądu Rejonowego w
Suwałkach, Prokuraturą Rejonową w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Suwałkach oraz członkami innych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
polega na przekazywaniu brakujących informacji do wszczęcia postępowania lub kontynuacji
postępowań w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe. Zadanie piąte podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i
15 ustawy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego. Na koniec grudnia
2016 r. na terenie Gminy Suwałki funkcjonowało 12 punktów handlowych ze sprzedażą
napojów alkoholowych (detal) z podziałem na zezwolenia: - do 4,5% alkoholu oraz piwo - 12
zezwoleń, - powyżej 4,5% do 18 % alkoholu
( z wyjątkiem piwa) - 7 zezwoleń,
- powyżej 18 % alkoholu - 10 zezwoleń. Na koniec grudnia 2016 roku na terenie Gminy
Suwałki funkcjonowało 14 punktów ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych
(gastronomia) z podziałem na zezwolenia: - do 4,5 % alkoholu oraz piwo - 14 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18 % alkoholu - 7 zezwoleń, - powyżej 18 % - 7 zezwoleń. W okresie
sprawozdawczym na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę
61 016,22 zł. Wydatkowane środki pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w 2016 roku w kwocie 70 794,23 zł oraz pozostałych środków z 2015 roku w
kwocie 25 850 zł. Środki pozostałe z 2016 roku w kwocie 35 628,01 zł wydatkowane będą w
2017 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego materiału.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2016 rok zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi sołtys wsi Mała Huta – poinformował, że
znak informacyjny o nazwie miejscowości Mała Huta przy posesji 5J zostanie ustawiony.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Ewa Walendzewicz – mieszkanka wsi Turówka Nowa powiedziała, że co było jej zamiarem
przekazania zostało przedstawione przez kierownika ref. ds. PSG przy omawianiu uchwały
w sprawie powołania fundacji. Naszą inicjatywą jest to, że jakiś czas temu założyliśmy w
naszej miejscowości Koło Gospodyń Wiejskich. Według naszych starań, tam gdzie możemy
pokazujemy się i działamy. Niestety są to dość małe środki i nie mamy z czym wystartować.
Odnośnie budowy świetlicy w naszej miejscowości, ta świetlica będzie miała w końcowym
efekcie budynek przeznaczony pod przechowywanie samochodu strażackiego. W innych
miejscowościach Ochotnicze Straże Pożarne mają pomieszczenia a nasza wieś Turówka
Nowa przez 50 lat nie uzyskała takiego budynku i dobrze by było, żeby w jednym budynku
była świetlica i część garażowa. Próbowaliśmy sami mieszkańcy założyć fundację ale
wynikły problemy z nazwą „Turowianki” ponieważ gdzieś tam się powtórzyła i nie została
zarejestrowana przez KRS. Nie wiedzieliśmy gdzie z tym dalej iść i tutaj Pan Wójt wystąpił
z propozycją, żeby założyć tą fundację i my jak najbardziej jesteśmy za i czekamy na dalsze
kroki.
Aneta Perkowska - Dyrektor 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 w miesiącu lutym br. kiedy odbywały się
ferie zimowe odbywały się zajęcia i warsztaty muzyczne, plastyczne, fotograficzne gdzie
uczestniczyły dzieci z terenu Gminy Suwałki. W miesiącu lutym nasz zespół teatralny
z Zespołem „Na przekór” wystąpił na Starówce w Suwałkach przy współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Suwałkach a także z Polskim Związkiem Emerytów
i Rencistów w Suwałkach. Wystąpimy ze spektaklem w Filipowie w dniu 10 marca 2017 r.
i Wiżajnach w dniu 12 marca 2017. W dniu 18 lutego 2017 r. odbyła się zabawa
karnawałowa dla dzieci, a 24 lutego 2017 r. odbył się III konkurs na najsmaczniejszy pączek i
wypiek karnawałowy. W dniu 8 marca 2017 r. w GOK w Krzywem odbędą się obchody Dnia
Kobiet. Od dnia 23 -25.03.2017 r. kontynuujemy przedsięwzięcie gmina czyta dzieciom
zapraszamy do wzięcia udziału. W dniu 2 kwietnia 2017 r. odbędzie się koncert pieśni
wielkopostnych
w kościele w Żylinach. gdzie wystąpi również zespół
Wigranie.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
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Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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