P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 23 października 2017 roku w godzinach 9°° - 1015
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, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Karol Radzewicz – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 8 osób (w tym 5 radnych gminy) –
listy obecności stanowią załączniki nr 2 –3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów i jednostek
organizacyjnych gminy, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję.
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.
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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 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2016 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowej
Wsi.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Poddubówku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, w skład którego wchodziły jedynie
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak i dotychczasowe Gimnazjum im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Przebrodzie, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
i dotychczasowe Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Starym Folwarku, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku i dotychczasowe
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.
13. Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie
Suwałki.
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie
Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Osowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXV 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 XXXV 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 w okresie
międzysesyjnym od dnia 26 września 2017 r. do dnia 23 października 2017 r. – stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 września 2017 r. –
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z prośbą o poinformowanie mieszkańców wsi Trzciane
o przebiegu gazociągu ponieważ mieszkańcy dopominają się, żeby byli powiadomieni przez
jakie działki będzie przebiegała trasa gazociągu.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się o utwardzenie wjazdu na plac gminny przy siłowni
w Starym Folwarku ponieważ teren jest grząski i w tej chwili wypełniony wodą. Ten plac by
też służył dla tych samochodów, które przywożą dzieci do szkoły, czy też dla nauczycieli. W tej
chwili Stary Folwark jest cały zakorkowany i ten wjazd powinien być utwardzony bo teren
jest gliniasty i nikt nie może wjechać.
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Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał, czy zostaną uwzględnione w planie budżetu gminy na
przyszły rok środki finansowe na dofinasowanie dla mieszkańców na zakup pieców
ekologicznych na pellet.
Sołtys wsi Magdalenowo:
– Zwrócił się ponownie o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach
o usunięcie konarów drzew przy drodze powiatowej we wsi Wigry, ponieważ są duże
i suche a przy wietrze spadają na drogę. Zwrócił się o uzupełnienie ubytku w drodze
powiatowej przy skrzyżowaniu w kierunku do wsi Magdalenowo.
- Poruszył problem dużej ilości lisów na jego terenie. Dzwoniła do niego mieszkanka wsi
Magdalenowo w tej sprawie, gdyż boi się wyjść na podwórko. Również u niego cała posesja
jest zabrudzona odchodami lisimi. W okresie letnim to jest uciążliwe również dla turystów,
bo zostawione buty, czy jakaś reklamówka to jest pogryzione, wyniesione w pole. Zwrócił się
z prośbą o rozwiązanie tego problemu.
Sołtys wsi Nowa Wieś – ponowiła prośbę od mieszkańców Nowej Wsi, dotyczy parkingu przy
remizie jest dość głęboko wyżłobiony uskok pomiędzy powierzchnią parkingu a asfaltem.
Zwróciła się o naprawę tego parkingu.
Ad. 6
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2016 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy ustosunkował się do oświadczeń złożonych przez
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Suwałki. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do złożenia Wójtowi Gminy oświadczeń
o swoim stanie majątkowym za 2016 rok obowiązanych było 10 osób, które złożyły je
w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. W wyniku dokonanej przez Wójta Gminy
analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych należy stwierdzić, iż w większości
zostały one sporządzone rzetelnie i starannie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady przedstawił informację Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
radnych – informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę na
podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zwiększenia dotacji celowych na:
- zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
w kwocie 9 587 zł,
- program „Wyprawka szkolna” w kwocie 209 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty
postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 215 967,77 zł,
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- stypendia socjalne w kwocie 28 358 zł.
Przesunięto środki w kwocie 150 000 zł z zadania „Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi
gminnej w Gawrych Rudzie” na remonty bieżące dróg w kwocie 60 000 zł, na odśnieżanie
i inne prace na drogach gminnych w kwocie 83 500 zł, na wykonanie wjazdu na plac, na
którym usytuowany jest budynek hydroforni w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej
w kwocie 6 500 zł. W jednostkach oświatowych przesunięto środki na zakup usług dowozu
dzieci do szkoły w Przebrodzie w związku z remontem autobusu gminnego w kwocie
5 000 zł. Przesunięto w ramach rozdziału środki na wykonanie materiałów promocyjnych
z logo Gminy Suwałki w kwocie 17 000 zł. Zwiększono plan dochodów o otrzymane dotacje
o kwotę 254 121,77 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 172 000 zł i zwiększono plan
wydatków o kwotę 426 121,77 zł. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie: - po stronie
planowanych dochodów 41 576 420,33 zł, - po stronie planowanych wydatków
43 611 420,43 zł.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVI/301/17 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy
edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje
się ośmioletnią szkołą podstawową a zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum staje się ośmioletnią szkołą
podstawową. W związku z tym rady gminy zobowiązane są do dnia 30 listopada 2017 r.
podjąć uchwały stwierdzające przekształcenie tych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Projekty uchwał, które zostały przygotowane będą aktami założycielskimi tych szkół.
Uzasadnienie to dotyczy każdej kolejnej szkoły, także analogicznie do każdej kolejnej
uchwały, która będzie przez radę gminy podejmowana.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do 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 XXXVI/302/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
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w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi - stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Poddubówku.
Radni nie wnieśli uwag do 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 XXXVI/303/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Poddubówku - stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, w skład którego wchodziły jedynie
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w PłocicznieTartak i dotychczasowe Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
Radni nie wnieśli uwag do 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 XXXVI/304/17
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, w skład
którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im.
Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak i dotychczasowe Gimnazjum im. Lotników
Polskich w Płocicznie-Tartak w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Przebrodzie, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie i dotychczasowe
Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.
Radni nie wnieśli uwag do 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
XXXVI/305/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przebrodzie,
w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im.
2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie i dotychczasowe Gimnazjum im. 2 Pułku
Ułanów Grochowskich w Przebrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 2 Pułku
Ułanów Grochowskich w Przebrodzie – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Starym Folwarku, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku i dotychczasowe
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.
Radni nie wnieśli uwag do 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 XXXVI/306/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół w Starym Folwarku, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa
sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
i dotychczasowe Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku - stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie
Suwałki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy przedstawił rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki uwagi
złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie Suwałki.
W okresie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 czerwca 2015 r. do
22 lipca 2015 r. oraz w terminie do dnia 06 sierpnia 2015 r. (włącznie), do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Sobolewo w gminie Suwałki wpłynęło łącznie 25 uwag. Po wyznaczonym
terminie wpłynęło 8 uwag dotyczących projektu planu - uwagi te pozostawiono bez
rozpatrzenia.
Nie uwzględniono trzech uwag w całości lub w części:
Uwaga nr 7. Data wpływu uwagi: 17.07.2015 r. Uwaga zgłoszona przez: Adama B. zam.
Sobolewo. Treść uwagi: wnoszę o dopuszczenie funkcji agroturystycznych na działce 155,
dopuszczenia budowy saun na terenie 9ZN w odległości 5 metrów od rzeki, przeznaczenie
pod zabudowę większej części działek nr 229/1 i 150/3.
Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej dopuszczenia budowy saun w odległości 5 m
od rzeki, w pozostałej części uwaga uwzględniona. Teren oznaczony symbolem 9ZN stanowi
teren zieleni nieurządzonej, na którym wprowadza się nakaz utrzymywania zieleni w formie
uporządkowanej poprzez stosowanie niezbędnych cięć i wyrębów pielęgnacyjnych oraz
prowadzenie nasadzeń. Realizacja saun jest przewidziana na terenach, na których
przewidziano lokalizację budynków gospodarstw rolniczych oraz budynków i budowli
pomocniczych. Teren oznaczony symbolem 9ZN położony jest w obszarze chronionego
krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, na którym obowiązują przepisy odrębne
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, w tym
7

dotyczące strefy ochronnej rzeki Czarnej Hańczy - możliwość lokalizacji saun uzależniona
jest od zapisów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu.
Proszę o przyjęcie w/w stanowiska.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
w części uwagi nr 7. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.
Rada Gminy większością głosów części uwagi nie uwzględniła zgodnie ze stanowiskiem
Wójta.
Uwaga nr 19. Data wpływu uwagi: 03.08.2015 r. Uwaga zgłoszona przez: Martę S. zam.
Filipów. Treść uwagi: wnoszę o przekształcenie działki nr 211 z rolnej na działkę budowlaną.
Uwaga nieuwzględniona. Działka nr geod. 211 w Sobolewie położona jest w strefie
ochronnej rzeki Czarnej Hańczy, dla której obowiązują zakazy ustalone dla Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, zgodnie z przepisami
Uchwały nr XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi nr 19. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
Uwaga nr 25. Data wpływu uwagi: 06.08.2015 r. Uwaga zgłoszona przez: Adama M. zam.
Suwałki. Treść uwagi: 1) dla terenu oznaczonego w projekcie planu miejscowego 8MN na
działce ew. 206 wykreślenie zapisu o nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony rzeki
Hańcza. Umożliwienie budowy budynku i budowli pomocniczych na całym wyznaczonym
terenie 8MN. Zwracam uwagę, że dla terenów 10MN które także są zlokalizowane
w odległości mniejszej niż 100 m od rzeki brak jest ograniczeń o nie przekraczalnej linii
zabudowy od strony rzeki; 2) wrysowanie drogi dojazdowej do farmy fotowoltaicznej przy
granicy południowej działki 221/2; 3) na działce 221/4 wzdłuż drogi gminnej, wydzielenie 3
terenów MN zamiast 4 terenów oraz włączenie do terenów MN przyległych gruntów działki
221/2 i działki 220; 4) na działce 207/1 w odległości ok. 30 m od rzeki wyznaczenie terenu
pod realizację małej architektury służące celom agroturystycznym np. sauny; 5) wyznaczenie
terenu pod 3 domki letniskowe na działkach 206, 207/1; 6) na działce 222/4 w wyznaczonych
terenach MN wyrażenie zgody na prowadzenie i organizację imprez okolicznościowych np.
wesela. Jeśli organizowanie imprez okolicznościowych zaliczane jest do kategorii usług
nieuciążliwych, proszę o zwiększenie powierzchni prowadzenia usługi w domu do 80%.
Uwaga nieuwzględniona w części opisanej w punkcie 1, 4, 5 i 6, uwzględniona w części
omówionej w punkcie 2 i 3.
Teren oznaczony symbolem 8MN położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
„Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, na którym obowiązują przepisy Uchwały nr
XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”. Nie jest możliwe
wykreślenie nieprzekraczalnej linii zabudowy ze względu na przepisy w/w uchwały
w odniesieniu do rzeki Czarnej Hańczy. Podobnie możliwość lokalizacji obiektów małej
8

architektury i saun oraz domków letniskowych w 100 m strefie od rzeki uzależniona jest od
zapisów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu. Na przedmiotowym terenie
w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą
wystąpić usługi nieuciążliwe wbudowane, stanowiące do 30% powierzchni użytkowej
budynku. Usługi nieuciążliwe w budynku mieszkalnym zostały dopuszczone jako
uzupełnienie, wzbogacenie przeznaczenia podstawowego tj. budynku mieszkalnego.
Przeznaczenie 80% powierzchni użytkowej budynku na cele usługowe powoduje zaburzenie
proporcji określonych funkcji budynku, tj. przewagę usługi nad mieszkalnictwem. Taki rodzaj
zabudowy stanowi zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Zwiększenie powierzchni budynku mieszkalnego na cele prowadzenia usługi do 80%
powoduje, że przeznaczenie terenu winno ulec zmianie - uwaga natomiast nie dotyczyła
zmiany przeznaczenia terenu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
części uwagi nr 25 zgodnie ze stanowiskiem Wójta. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za nieuwzględnieniem uwagi zgodnie ze stanowiskiem Wójta głosowało 12 radnych, przeciw
- 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów części uwagi nie uwzględniła zgodnie ze stanowiskiem
Wójta.
Wójt poinformował, że pozostałe ze złożonych uwag uwzględniono, dotyczyły one głównie
wyznaczenia lub powiększenia terenów budowlanych (zarówno terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej jak i zabudowy zagrodowej), powiększenia istniejących
terenów górniczych oraz zmiany dostępu komunikacyjnego planowanego terenu pod budowę
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. W związku
z uwzględnieniem uwag – dokonano zmian w projekcie planu miejscowego.
W okresie powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 20 kwietnia 2017 r.
do 23 maja 2017 r. oraz w terminie do dnia 08 czerwca 2017 r. (włącznie) do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Sobolewo w gminie Suwałki wpłynęło łącznie 5 uwag. Nie uwzględniono
jednej uwagi w części:
Uwaga nr 4. Data wpływu uwagi: 01.06.2017 r. Uwaga zgłoszona przez: Krzysztofa D. zam.
Sobolewo. Treść uwagi: 1) niesłusznie określona strefa buforowa od nieistniejących stawów
na gruntach wsi Krzywe. 2) brak zgody na wydzielenie drogi wewnętrznej i zatoki
parkingowej. Uwaga nieuwzględniona w części omówionej w punkcie 2, uwzględniona
w części omówionej w punkcie 1. W związku z wyznaczeniem nowego terenu budowlanego
oznaczonego symbolem 7MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
niezbędne jest utrzymanie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW jako teren
niezbędnej obsługi komunikacyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
w części uwagi nr 4. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Rada Gminy większością głosów części uwagi nie uwzględniła zgodnie ze stanowiskiem
Wójta.
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Wójt Gminy poinformował też, że pozostałe ze złożonych uwag zostały uwzględnione,
dotyczyły one umożliwienia zabudowy jednorodzinnej na terenach rolniczych m.in. na dz. nr
geod. 207/2 w Sobolewie wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonej symbolem 7MN. Odstąpiono od wyznaczonej strefy buforowej od nieistniejących
obecnie stawów na gruntach wsi Krzywe – w projekcie planu miejscowego wprowadzono
teren oznaczony symbolem 11ZN. Ewidencyjne oznaczenie gruntów nie odpowiada
dzisiejszemu sposobowi zagospodarowania tych terenów. W związku z powyższym
wprowadzono nowy teren 11ZN, dla którego nie ma obowiązku wprowadzania stref
ochronnych, oraz wyznaczono nowy teren budowlany oznaczony symbolem 7MNU - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, do którego obsługi komunikacyjnej
niezbędne jest utrzymanie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW. Uwzględniono
uwagę dotyczącą zmiany kształtu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 9KDW oraz
placu nawrotowego na drodze oznaczonej symbolem 22KDW.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu po raz trzeci w dniach od 09 sierpnia 2017 r.
do 08 września 2017 r. oraz w terminie do dnia 25 września 2017 r. (włącznie), do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Sobolewo w gminie Suwałki wpłynęły 3 uwagi. Nie uwzględniono dwóch
uwag w całości lub w części:
Uwaga nr 2. Data wpływu uwagi: 08.09.2017 r. Uwaga zgłoszona przez: Józefa S. zam.
Sobolewo. Treść uwagi: dotyczy zmiany przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej:
1) działki nr 224/8 – oznaczonej na projekcie planu symbolem 4KDW; 2)działki nr 224/9 –
oznaczonej na projekcie planu symbolem 2P. Uwaga nieuwzględniona. Zmiana
przeznaczenia terenów działek 224/8 i 224/9 oznaczonych na projekcie planu symbolami
4KDW i 2P na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest możliwe. Zgodnie
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Suwałki teren działki 224/9 znajduje się na obszarze, na którym rozmieszczone będą
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100
kW, na którym dopuszcza się lokalizację źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania
energię promieniowania słonecznego. Projekt planu miejscowego nie może naruszać ustaleń
obowiązującego Studium. Wyznaczenie drogi wewnętrznej 4KDW stanowi prawne
usankcjonowanie dzisiejszego sposobu zagospodarowania terenu tzn. dostępu
komunikacyjnego dla wydzielonych nieruchomości gruntowych. Teren oznaczony symbolem
4KDW stanowi pas drogi wewnętrznej oraz niezbędny plac do zawracania samochodów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi nr 2. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało
12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
Uwaga nr 3. Data wpływu uwagi: 18.09.2017 r. Uwaga zgłoszona przez: Krzysztofa D. zam.
Sobolewo. Treść uwagi: brak zgody na udostępnienie gruntów działki nr 188 na drogę
wewnętrzną z wysepką.
Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej likwidacji drogi oznaczonej symbolem 1KDW,
natomiast uwaga uwzględniona w części wyznaczenia placu do zawracania samochodów.
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W związku z wyznaczeniem terenu budowlanego oznaczonego symbolem 7MNU - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, niezbędne jest utrzymanie drogi
wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW jako terenu niezbędnej obsługi komunikacyjnej.
Trzecią ze złożonych uwag uwzględniono, dotyczyła ona możliwości realizacji stawów na
terenach zieleni nieurządzonej - zapisy planu dopuszczają realizacją takiego typu obiektów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
w części uwagi nr 3. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów części uwagi nie uwzględniła zgodnie ze stanowiskiem
Wójta.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sobolewo w Gminie
Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Obszar opracowania
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Sobolewo obejmuje powierzchnię około 738 ha. Uchwałę intencyjną w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu podjęto w 2011 roku. Opracowanie
projektu planu obejmowało trzy ponowienia procedury. Było to związane z tym, że
mieszkańcy bardzo czynnie uczestniczyli w opracowaniu planu. Do pierwszego projektu
planu złożonych zostało dosyć dużo uwag, podjęto decyzję o ich uwzględnieniu co wiązało
się z koniecznością ponowienia procedury. W okresie drugiego wyłożenia do publicznego
wglądu również były uwagi, co do których Wójt podjął decyzję, że należy je uwzględnić
i ponowić czynności w niezbędnym zakresie. Projekt planu miejscowego ustala przeznaczenie
oraz sposób zagospodarowania i zabudowy terenów zabudowy: zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i usługami rzemieślniczymi,
usługowej, terenów: pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, górniczych, zieleni nieurządzonej oraz lasów i gruntów leśnych, rolniczych oraz dróg
publicznych i wewnętrznych. Projekt planu został sporządzony zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXVI/307/17 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym
Sobolewo w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Osowa.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość gruntowa o nr geod. 201 o pow. 0,6000 ha, która stanowi własność Gminy
Suwałki. Właściciel przyległych nieruchomości wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem
o nabycie przedmiotowej nieruchomości w celu polepszenia warunków zagospodarowania
sąsiednich nieruchomości o nr geod. 200/2, 202 w obrębie Osowa oraz o nr geod. 174/5
w obrębie Bród Nowy, które stanowią własność wnioskodawcy.
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 (radny Piotr Taraszkiewicz wyszedł z sali obrad). Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXXVI/308/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Osowa - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Przedmiotem nabycia jest
nieruchomość oznaczona nr 227/3 o powierzchni 0,2768 ha położona w obrębie ewidencyjnym
Płociczno - Tartak, wyznaczona geodezyjnie jako droga dojazdowa do nieruchomości
i zabudowań mieszkalnych. Przy tej drodze jest ponad 10 budynków mieszkalnych, w tym też
są budynki wielorodzinne. Właściciele tych nieruchomości chcą nieodpłatnie tą drogę
przekazać na rzecz gminy. I tak gmina utrzymuje tą drogę m. in. poprzez żwirowanie
i odśnieżanie, więc zasadnym jest przejęcie na rzecz gminy.
Radny Grzegorz Rozumowski powiedział, że jego zdaniem jest to nierówne traktowanie
mieszkańców. Mieszkańcy wsi Turówka Stara też chcieli, żeby gmina przejęła drogę,
niestety nie została przejęta, a tam gdzie mieszka Wójt to od razu droga jest przyjętą.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy odpowiedział, że w tym przypadku mieszkańcy
Płociczna-Tartak chcą tą drogę nieodpłatnie przekazać na rzecz gminy. W niektórych
przypadkach gmina wykupuje. Nie pamięta dokładnie tego przypadku, czy mieszkańcy wsi
Turówka Stara chcieli przekazać nieodpłatnie, czy odpłatnie. Ewentualnie należałoby tą
sprawę ponowić.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała, że mieszkańcy Płociczna-Tartak od ośmiu lat
zabiegali o to, żeby gmina tą drogę przejęła.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, dlaczego nie została przejęta jak była robiona droga
w Płocicznie.
Radna Iwona Czerniawska – odpowiedziała, że nie wie. Tam jest dwudziestu jeden
współwłaścicieli, może któryś nie wyraził zgody a teraz domówili się, skoro chcą przekazać.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że w miejscowości Turówka Stara wszyscy byli
zgodni i droga nie została przejęta.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXVI/309/17 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak - stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
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Ad. 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy.
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie trasy przebiegu gazociągu wyjaśnił, że urząd
poinformuje indywidualnie poszczególnych mieszkańców wsi Trzciane, w którym miejscu
sieć gazociągowa będzie przebiegała.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zaproponował, żeby poinformować wszystkich
mieszkańców z terenu gminy a nie tylko z miejscowości Trzciane.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że zostanie zorganizowane
spotkanie z mieszkańcami, na którym zostanie przedstawiona trasa przebiegu gazociągu.
- Radnej Jolancie Sztermer odnośnie utwardzenia placu w Starym Folwarku –
odpowiedział, że plac zostanie utwardzony kruszywem łamanym jeszcze w tym roku jeżeli
pozwolą warunki atmosferyczne.
- Radnemu Adamowi Nieszczerzewicz odnośnie dofinansowania do pieców odpowiedział,
że w tej chwili jest sporządzany projekt budżetu gminy na przyszły rok i taki wniosek
znajdzie się w projekcie budżetu, żeby pewną kwotę uwzględnić w budżecie gminy na
dofinasowanie do wymiany pieców. Będzie to wymiana istniejących pieców w sensie takim,
że stary piec musi zostać usunięty z kotłowni a w to miejsce wejdzie inny piec np. na pellet
i będzie miał tylko jedno źródło ciepła na pellet, a nie będzie można w nim spalać drewna.
Taka propozycja będzie w projekcie budżetu na przyszły rok, na zasadzie podobnie jak
oczyszczalnie przydomowe.
- Sołtysowi wsi Magalenowo odnośnie podcięcia konarów drzew i uzupełnienia ubytku na
skrzyżowaniu na drodze powiatowej poinformował, że sprawa zostanie przekazana do
Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach. Odnośnie lisów poinformował, że urząd
wystąpi w tej sprawie do Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie parkingu przy remizie poinformował, że w tym roku
zostanie uzupełniona wyrwa przy poboczu, tak by było można swobodnie zjechać.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała, że
w dniu 6 października 2017 r. przedstawiciele z GOK w Krzywem wzięli udział
w podsumowaniu projektu „Pippi Pończoszanka”. Projekt dotyczył warsztatów spektaklu,
który miał miejsce 2-3 lipca br. w Starym Folwarku. Podsumowanie odbyło się w Instytucie
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W dniu 8 października 2017 r.
w ramach projektu „Seniorzy w akcji”: z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” odbył się spektakl z cyklu „Krzywe komedyjki czyli
wioskowy serial teatralny”, Spektakl oraz ognisko odbyło się w tzw. Dziupli dzięki udzieleniu
gościnności
przez
Wigierski
Park
Narodowy.
Teatr
Zamaniony wystąpił
z przedstawieniem pt. „Jek z krzywiańskiego lasu park zrobili”. Autorkąś tekstu jest Pani
Anna Wojciechowska. W dniu 13 października 2017 r. przedstawiciele z GOK w Krzywem
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wzięli udział w szkoleniu finansowym w Warszawie dotyczącym projektu „Seniorzy w akcji”
z funduszy Polsko-Amarykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych
„ę”. W dniu 16 października 2017 r. odbył się w Choroszczy Konwent Domów Kultury
z terenu północno-wschodniej Polski dotyczący programu „Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne”, z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, ze Stowarzyszenia Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Białymstoku, w którym przedstawiciele z Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem wzięli
udział. W związku zbliżającymi się zaduszkami 25 października 2017 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem odbędą się warsztaty florystyczne – stroiki na zaduszki.
Zaprosiła zainteresowanych na godz. 18°°. W dniu 4 listopada 2017 r. jak co roku w pierwszą
sobotę po zaduszkach mieszkańcy wsi Krzywe oraz uczestnicy zajęć w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzywem wezmą udział w złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem
w Krzywem, mogiły upamiętniającej rozstrzelanie przez hitlerowców 16 członków ruchu
oparu 4 kwietnia 1944 r. W dniu 9 listopada 2017 r. w Monieckm Ośrodku Kultury odbędzie
się VI Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej Pt. „Jeszcze Polska Nie
Zginęła”. W Konkursie pieśni i piosenki patriotycznej Gminę Suwałki będą reprezentować
dzieci i młodzież sekcji instrumentalno-wokalnej zajęć muzycznych z Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem prowadzonych przez Zbigniewa i Elżbietę Grzankę.
Zaprosiła do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem na koncert patriotyczny z okazji Święta
Niepodległości 11 listopada, który odbędzie się w dniu 10 listopada br. o godz. 18°°.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy:
- Poinformował, że zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w przypadku gdy
w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów
przekracza wysokość 40 mln zł kierownik jednostki samorządu terytorialnego winien
prowadzić audyt wewnętrzny poprzez zatrudnienie audytora wewnętrznego. Ustawa
o finansach publicznych art. 279 ust. 3 nakazuje zatrudnić na okres co najmniej roku
w przypadku zawarcia umowy zlecenia. W Urzędzie Gminy zatrudnienie audytora na
umowę zlecenie nastąpiło na okres od 10.10.2017 r. do 30 listopada 2018 r. Audyt
wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie
kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli
zarządczej oraz czynności doradcze. Zatrudniony audytor posiada uprawnienia do
przeprowadzenia audytu nadane przez Ministra Finansów.
- Odczytał podziękowanie od Gminy Chojnice za udzielenie pomocy finansowej.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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