P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/18
XLIII sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 29 maja 2018 roku w godz. 800-935
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 (nieobecna w momencie otwarcia obrad – przybyła
spóźniona)
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, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 10 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 XLIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi oraz wszystkich obecnych na sesji.
Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. W wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy
Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII 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. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku
2017.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za
2017 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/359/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018
rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/361/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy dostępny był
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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Protokół z XLII Sesji z dnia 27 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę
Gminy.
Na sesję przybyła Radna Iwona Teresa Czerniawska o godz. 805.
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 od
dnia 28 kwietnia 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2018 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 zapytaniem do Wójta Gminy, czy jest zasadne żeby we
wsi Przebród były dwa punkty sprzedaży alkoholu. Jest blisko szkoły i często wieczorem na
placu szkolnym odbywają się libacje alkoholowe a później ktoś musi posprzątać. Nieduża
miejscowość a dwa punkty sprzedaży alkoholu.
Radny Janusz Bałtrukanis – zapytał w imieniu mieszkańców wsi Biała Woda, czy gmina
będzie robiła coś w kierunku suszy. Zgłaszają się rolnicy, którzy informują, że w Białej
Wodzie z uwagi na to, że są lekkie grunty a brak opadów deszczu powoduje wysychanie
upraw.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie mostu
gminnego na rzece Wiatrołuża. Jest to znana sprawa od wielu lat zgłaszał do remontu i nie
został zrobiony. W tej chwili nie nadaje się do jeżdżenia, został postawiony znak i został
zamknięty. Zapytał na jakiej podstawie został stwierdzony stan techniczny tego mostu, że go
trzeba zamknąć, czy była jakaś komisja.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwróciła się w imieniu mieszkańców wsi Nowa Wieś o ustanowienie
znaku ograniczenia prędkości do 20 -30 km na odcinku części nowej drogi w kierunku do wsi
Lipniak, która była robiona ponieważ odbywają się regularne wyścigi motorowosamochodowe.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że czasie obchodów Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku
przyznano Aleksandrze Abramowicz z Filii Bibliotecznej w Starym Folwarku Dyplom

3

Honorowy Nagrody Srebrnej Róży za całokształt działań w bibliotece i pracę na rzecz
środowiska lokalnego.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy i Marek Jeromin - Przewodniczący Rady pogratulowali Pani
Aleksandrze Abramowicz otrzymanej nagrody i wręczyli list gratulacyjny oraz upominek.
Ad. 6
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2017 r
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – poinformował, że sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 r. było omawiane na
wszystkich Komisjach Rady Gminy. W 2017 r. Wójt Gminy ogłosił dwa otwarte konkury
ofert. Pierwszy konkurs ogłoszono w dniu 31 stycznia 2017 r. na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia zadań w następujących sferach: - na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę w wysokości 31 000 zł; - na
realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia przeznaczono kwotę w wysokości
13 000 zł; - na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
została wydatkowana kwota w wysokości 9 000 zł; - na upowszechnianie kultury
i dziedzictwa narodowego została wydatkowana kwota w wysokości 12 000 zł; - na turystykę
i kulturoznawstwo została wydatkowana kwota w wysokości 2 800 zł. Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP Urzędu Gminy, stronie www
i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki. Informacje o konkursie przekazano również
bezpośrednio do UKS-ów na terenie gminy. Oferty można było składać do 22 lutego 2017 r.
W ramach otwartego konkursu wpłynęło 29 ofert na łączną kwotę 105 529,20 zł, w tym:
21 ofert na kwotę 66 889,20 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, 2 oferty na kwotę 10 000 zł z zakresu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, 2 oferty na kwotę 17 480 zł z zakresu promocji i ochrony zdrowia
i jedna oferta z zakresu turystyki i kulturoznawstwa na kwotę 2 800 zł. Na konkurs
zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 61 800 zł.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2017 zostało przyjęte większością głosów - sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2017 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2017 rok – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2017 rok i sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2017 rok – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałlki stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwała Nr V-00321-8/18 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2017 rok – kopia uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2017 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 0. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XLIII/371/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2017 rok – uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki za 2017 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr
V-00322-6/18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017
rok. Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych – uchwała stanowi załącznik nr
12 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Suwałki absolutorium. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 4 wstrzymało się - 0. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLIII/372/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium – uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Radzie
Gminy za udzielenie absolutorium. Powiedział, że dziękuje dla radnych tych życzliwych,
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którzy wspierają. Podziękował sołtysom, Sekretarzowi Gminy, Skarbnik Gminy, wszystkim
kierownikom referatów urzędu i jednostek organizacyjnych. Wójt sam nic by nie zrobił gdyby
nie zespół ludzi, dlatego też zwrócił się do kierowników o przekazanie podziękowań
pracownikom, to dzięki temu całemu sztabowi ludzi gmina ma sukcesy. W dniu 18 czerwca
2017 roku w Warszawie odbieramy kolejne wyróżnienie.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/359/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Po otwarciu przetargu na
„Przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze –
Poddubówek – do drogi 1184B w km 0+010 -0+576; 7+605 – 9+392 (etap drugi utwardzenie
nawierzchni)” okazało się, że najtańsza oferta jest wyższa od szacowanych środków.
W związku z powyższym Starosta Suwalski wystąpił o zwiększenie kwoty dotacji.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 2, wstrzymało się – 0. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLII/373/18
zmieniającą uchwałę Nr XLII/359/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiem – uchwała stanowi
załącznik nr 14 do protokołu
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Po otwarciu przetargu na
„Przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk Józefowo w km 1+987 – 3+113” okazało się, że najtańsza oferta jest wyższa od szacowanych
środków. W związku z powyższym Starosta Suwalski wystąpił o zwiększenie kwoty dotacji.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 2, wstrzymało się – 0. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLIII/374/18
zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – uchwała stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018
rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
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w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. Przesunięto środki z zadania: „Modernizacja drogi
dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec – zmiana nawierzchni gruntowej na
żwirową na długości ok 2 km”: - na zwiększenie środków na wykonanie projektu
technicznego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
w kwocie 32 000 zł i na wykonanie dokumentacji na strefę ochrony ujęć wody w kwocie
3 500 zł. Przesunięto środki w ramach rozdziału w kwocie 18 000 zł z usług na zakup
przystanków. W ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
przesunięto środki w kwocie 200 zł na opłatę odsetek od składek na ubezpieczenie społeczne
od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. W sumie nastąpi dodatkowe zmniejszenie planu
wydatków o kwotę 53 700 zł i o tą samą kwotę zwiększenie plan wydatków.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. 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.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLIII/375/18 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/361/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. W związku z pismem
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach z dnia 14 marca 2018 r. powstała rozbieżność
w określeniu Oddziału, na który zwrócono się z prośbą o udzielenie dotacji na
dofinansowanie zakupu aparatu EKG. W uchwale nr XLII/361/18 Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach wpisano Oddział Neurologii, zamiast Oddziału Nefrologii.
Z uwagi na powyższe konieczne jest wykonanie uchwały do zawarcia umowy skorygowania
nazwy oddziału, na który ma nastąpić dofinansowanie zakupu aparatu EKG. Wobec
powyższego stosowne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLIII/376/18 zmieniającą uchwałę Nr XLII/361/18
Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla
Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – uchwała stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Odpowiedzi udzielił Tadeusz Chołko - Wójt Gminy:
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie punktów sprzedaży alkoholu we wsi Przebród
poinformował, że wniosek zostanie przekazany do Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Jeżeli chodzi o młodzież sam osobiście rozmawiał, miała chodzić na salę
sportową i ćwiczyć a jednak nie chodzą, mają inne upodobania.
Ponadto Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że zgodnie ze zmianą ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi rada gminy ustala w drodze
uchwały maksymalną liczbę zezwoleń oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. Taki projekt uchwały po zaopiniowaniu przez
jednostki pomocnicze zostanie w najbliższym czasie przedłożony radzie gminy do
uchwalenia.
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis odnośnie suszy- odpowiedział, że zdaje sobie sprawę jakie
są warunki atmosferyczne ale, żeby wystąpić do Wojewody Podlaskiego o ogłoszenie klęski
suszy muszą być wnioski od rolników z terenu. Na dzień dzisiejszy do urzędu nie wpłynął
żaden wniosek.
- Radnemu Grzegorzowi Moroz odnośnie mostu na rzece Wiatrołuża – poinformował, że
pracownik Urzędu Gminy Ref. ds. Inwestycjo-Gospodarczych wraz z Parkiem Narodowym
dokonali lustracji mostu w terenie i po oględzinach stwierdzono, że drogę należy zamknąć.
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie ograniczenia prędkości na drodze w Nowej Wsi poinformował, jeżeli jest potrzeba ograniczenia szybkości na drodze zostanie wprowadzone.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia,
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG przypomniał o możliwości korzystania z zajęć
na siłowniach w miejscowościach: Krzywe, Potasznia, Sobolewo, Stary Folwark,
Okuniowiec, Płociczno-Osiedle. Zajęcia obywać się będą po 1 godzinie, raz w tygodniu na
każdej z siłowni, przez 8 tygodni w czerwcu i w lipcu 2018 r. Na zajęciach na każdej siłowni
będzie mogło uczestniczyć max. 12 osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenia, na
drukach dostępne były na stronie internetowej Gminy Suwałki i należało złożyć w terminie od
21 do 25 maja 2018 r. Zwrócił się z prośbą o dostarczenie zgłoszeń z miejscowości Krzywe,
Stary Folwark, Płociczno-Osiedle.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy przypomniał, że powstaje książka o dziejach wszystkich wsi
z obszaru Gminy Suwałki. W sekretariacie Urzędu Gminy można zapoznać się z rękopisem
książki i nanieść na niej ewentualne poprawki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zostały pozyskane środki
finansowe w wysokości około 20 000 zł na utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W dniu dzisiejszym o godz. 17°° w GOK w Krzywem odbędzie się pierwsze spotkanie
otwierające Uniwersytet Trzeciego Wieku. Będzie to pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku
w powiecie suwalskim. Zaprosił na spotkanie.
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Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem poinformowała, że GOK w Krzywem
w miesiącu maju zorganizował wystawę prac plastycznych wykonanych przez dzieci
i młodzież – uczestników pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz
świetlic z terenu Gminy Suwałki. Tematem wystawy były święta majowe: Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu 19 maja 2018
r. odbył się piknik rodzinny w Centrum Kulturalnym wsi Sobolewo, przy współpracy Pani
sołtys wsi Sobolewo i Pana Przewodniczącego Rady Gminy, którym podziękowała za
wsparcie i pomoc. W dniu 27 maja 2018 r. odbył się piknik rodzinny w Centrum Kształcenia
na odległość w Potaszni. W dniu 2 czerwca 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka w GOK w Krzywem od godz. 10°° - 13°° odbędą się gry i zabawy dla dzieci, na
które serdecznie zaprosiła. W dniu 3 czerwca 2018 roku, w „Dziupli” Wigierskiego Parku
Narodowego w Krzywem odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku w ramach
działania Seniorzy w Akcji. W dniu 20 czerwca 2018 r. w Centrum Kulturalnym
mieszkańców wsi Wychodne odbędzie się prezentacja muzyczna. Wydarzenie
podsumowujące prace dzieci, które uczęszczają na zajęcia indywidualne gry nauki na
akordeonie, kiborcie, gitarze. W dniu 25 czerwca 2018 r. rozpoczynają się
półkolonie teatralne Lato w Teatrze 2018 pt. „Krzywe – zwierciadło”. Zespoły wokalnoinstrumentalne ANCE KAMANCE oraz SONUS, działające w Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem, jak również wokaliści indywidualni – Matylda Jędrzejewska i Hanna
Adamczewska – odnieśli sukcesy na VII Regionalnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej
„Gramy i śpiewamy naturalnie”, który odbył się 19 maja 2018 r.
Piotr Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w dniu 10 czerwca
2018 r. jest organizowana wycieczka do Gietrzwałdu (Sanktuarium Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej) i Świętej Lipki (Sanktuarium Maryjne). Wyjazd o godz. 7°° z pod Urzędu
Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45. Koszt 40 zł.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady:
- Zapoznał z projektem uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału Powiatu
Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały
z Gminy Suwałki do rady powiatu będzie wybieranych 3 radnych;
- Przedstawił informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczącą
zestawienia uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego poddanych
nadzorowi wojewodzie podlaskiemu w 2017 roku. W Gminie Suwałki podjętych było 81
uchwał, 3 rozstrzygnięcia nadzorcze, 2 wskazania nieistotnego naruszenia prawa, 1 skarga
„własna” organu nadzoru do WSA.
Ad. 15
Zamknięcie obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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