P R O T O K Ó Ł Nr XL/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku w godz. 900 – 930
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, Ewa Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, Cezary Folejewski – radca prawny, sołtysi w liczbie 9 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 XL Sesji Rady Gminy.
PowitałWójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
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.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do 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, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. W wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XL sesji Rady Gminy
Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda
w Gminie Suwałki.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIX 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, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXIX Sesji
Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
2

Ad. 4
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 31 stycznia 2018 r. do dnia 27 lutego 2018 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminyprzedstawił sprawozdanie z wykonaniauchwał Rady
Gminy podjętych na XXXIX Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2018 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
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. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się do Wójta zapytaniem, czy nie należy pomyśleć o
wymianie autobusu szkolnego, ponieważ autobus,którym są dowożone dzieci do szkoły coraz
częściej psuje się. Jeżeli są pieniądze na inwestycje dla Starostwa Powiatowego to uważa, że
warto żeby zadbać o własne inwestycje i pomyśleć o lepszym transporcie dla dzieci.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
dodatkowychzmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu:
-zmniejszono planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 37 142 zł na
podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów;
- zwiększono dochody z tytułu wniesionych płatności przez mieszkańców gminy na zakup i
montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Suwałki
o kwotę 37 142 zł. Ogólna kwota dochodów nie ulegnie zmianie.
Po stronie planu wydatków przesunięto środki w ramach budżetu GOPS w kwocie 300 zł na
delegacje zagraniczne.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Udział w
głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 3.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą.W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XL/346/18w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok–
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały.Rada Gminy Suwałki
uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i
doradców zawodowych w szkołach prowadzanych przez Gminę Suwałki określiła pensum dla
tych stanowisk w wymiarze 26 godzin. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych zmieniono brzmienie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela, w którym to określa się wysokość pensum, pedagoga, logopedy, doradcy
zawodowego i terapeutypedagogicznego, a które to nie może być wyższe niż 22 godziny.
W związku z powyższym należy zapisy uchwały dostosować do nowych regulacji prawnych.
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 XL/347/18zmieniającąuchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia
24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Ewa Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej omówiła projekt
uchwały. Jak co roku Gmina Suwałki złożyła wniosek do Wojewody Podlaskiego o dotację
na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suwałki. Aby dotację
otrzymać warunkiem jest podjęcie przez radę gminyuchwały w sprawie przyjęcia obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych . W ubiegłym roku było to kwota około 1 500 zł.
Z otrzymanych środków finansowych zostanie odnowione ogrodzenie cmentarzaw
miejscowościach: Leszczewk, Płociczno-Osiedle, Krzywe.
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 XL/348/18w sprawie przyjęcia obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi załącznik nr 8do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018
roku.
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Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Zgodnie z art. 11a ust. 1
ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy co roku do dnia 31 marca podejmuje uchwałę o
zatwierdzeniu
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt programu jest opiniowany przez lekarza weterynarii oraz
organizacje społeczne, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt
działających na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,
działających na obszarze Gminy. Taki program został wysłany do zaopiniowania, uwag nie
wniesiono. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie 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 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnieUCHWAŁĘ NR XL/349/18wsprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Suwałki w 2018 roku- stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/337/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Suwałki zostały wniesione uwagi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w
Białymstoku. W związku z tym został przygotowany nowy projekt uchwały uwzględniający
wniesione zastrzeżenia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały:
1) Autopoprawka nr 1 –skreśla się zapis punktu IV i V załącznika do uchwały a punkt VI
otrzymuje numer IV.
2) Autopoprawka nr 2 – skreśla się pouczenie z Załącznika nr 4 do wniosku o udzielenie
dotacji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki.
1) Autopoprawka nr 1 - W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, - wstrzymało się – 0.
Autopoprawka nr 2 - W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, - wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie zgłoszone autopoprawki.
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 XL/350/18w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 10do protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda
w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennegopoinformowała, że
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu części obrębu
geodezyjnego Gawrych Ruda był omawiany na Komisjach Rady Gminy. Głównym celem
opracowania planu miejscowego jest zmiana uchwały Nr XXXVII/323/06 w sprawie planu
miejscowego dla części wsi Gawrych Ruda obejmująca zmiany w zakresie usług
turystycznych oraz uzupełnienie terenów mieszkaniowych. Druga część to umożliwienie
zagospodarowania na obiekty turystyczne części gruntów rolnych położonych na obszarze
Gawrych Ruda objętych uchwałą Nr XXXVII/322/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29
września 2006 r. W oznaczeniu tych właśnie nieruchomości przeznaczonych na obiekty
turystyczne na terenie parku, w granicachuchwały Nr XXXVII/322/06 nastąpiła pomyłka
techniczna w załączniku graficznym do projektu uchwały.W związku z tym w imieniu Wójta
Gminy zwróciła się o przyjęcie autopoprawki,polegającej na zmianie załącznika graficznego.
Na nowym załączniku graficznym został oznaczony obszar w sposób prawidłowy – tj
granicami planu objęto teren po istniejącym punkcie widokowym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autpoprawkę do uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.
Autopoprawka został przyjęta większością głosów.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XL/351/18w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 11do protokołu.
Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu Grygo Stanisławowi, że
autobusszkolny jest obecnie sprawny. W tym roku rzeczywiście był taki okres, że nie jeździł
bo uległ wypadkowi, nie z przyczyny kierowcy naszego autobusu. Stał na przystanku we
wsiPoddubóweki samochód osobowy uderzył w tył autobusu. Koszty naprawy wyniosły
około 40 tys. zł, które zostały pokryte z ubezpieczenia sprawcy. Będziemy mieli na uwadze
przy opracowaniu budżetu gminy na rok przyszły. Na pewno w tym roku tego autobusu nie
wymienimy.
Ad. 13
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że w Wydziale Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60
pokój 21
w terminie 12.03-30.03.2018 r. w godzinach od 9ºº do 15ºº zostanie
wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego
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ewidencji gruntów i budynków obrębów: Białe, Bobrowisko, Czarnakowizna, Dubowo
Drugie, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Korobiec, Kuków, Kuków-Folwark, Niemcowizna,
Turówka Nowa, Kropiwne Nowe, Bród Nowy, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród,
Turówka Nowa, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Turówka Stara, Kropiwne Stare,
Bród Stary, Taciewo, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Drugie,
Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny położonych w gminie Suwałki. Wszyscy
zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać
niezbędne wyjaśnienia
i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w
tej sprawie.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała, że
w miesiącu lutym br. GOK zorganizował konkurs na najsmaczniejszy pączek i wypiek
karnawałowy. Podczas tego spotkania wystąpił zespół ludowy Przeroślaki z Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli oraz zespół ludowy Przeroscka Ziuna. W
dniu 10 lutego 2018 r. odbył się bal przebierańców dla dzieci z Gminy Suwałki. W dniu 15
lutego 2018 r. GOK w Krzywem otrzymał zaproszenie z Departamentu Kultury Urzędu
Marszałkowskiego i prezentował gminę podczas promocji książki w „Lecień” Zbigniewa
Nasiadko w Książnicy Podlaskiej. Z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca 2018 r. o godz.
18ººodbędzie się koncert gitarowy w wykonaniu SzczepanaSześciło. Planowane jest spotkanie
autorskie Wojciecha Misiukiewicza fotografa, gdzie zaprezentowana zostanie fotografia
przyrodnicza dzikich zwierząt. W miesiącu marcu w placówkach terenowych oraz w ośrodku
kultury odbędzie się akcja: Cała gmina czyta dzieciom. W dniu 23 marca 2018 r. odbędzie się
konkurs na najpiękniejszą pisankę i ozdobę wielkanocną połączony z koncertem pieśni
wielkopostnych. W dniu 24 marca 2018 r. odbędą się warsztaty plastyczne – palmy
wielkanocne.
Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
zaapelowała do radnych, sołtysów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotnie
mieszkające na terenie gminy, które z uwagi na niską temperaturę mogą potrzebować
pomocy. W przypadku napotkania takich osób prosiła o reagowanie i zgłoszenie do
Gminnego Ośrodka Pomocy
w Suwałkach.
Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XL Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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