P R O T O K Ó Ł Nr XLIX/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 24 października 2018 roku w godzinach 9°° - 1000
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 (nieobecny w momencie otwarcia obrad – przybył spóźniony)
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, Beata Skrocka – Kierownik 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, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu
Suwalskiego, sołtysi w liczbie 15 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 XLIX 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 ustawowego składu Rady zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 14 radnych, 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 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie specjalnej nagrody Wójta Gminy za wyniki sportowe i podziękowania: dla
Koła Gospodyń Wiejskich i Teatrowi „Zamaniony” działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem oraz hodowcom koni rasy „Polski Koń Zimnokrwisty”.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez osoby zobowiązane
ustawą o samorządzie gminnym.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podlaskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
12. Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego, od nieruchomości, od środków
transportowych i opłaty miejscowej na 2019 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Gawrych Ruda.
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.
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVIII 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 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół
z XLVIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Wręczenie specjalnej nagrody Wójta Gminy za wyniki sportowe i podziękowania: dla
Koła Gospodyń Wiejskich i Teatrowi „Zamaniony”, działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem oraz hodowcom koni rasy „Polski Koń Zimnokrwisty”.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem nr
371/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 października 2018 r. przyznano nagrody pieniężnespecjalne w kategorii „zawodnik” zawodnikom Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki,
zamieszkującym na terenie Gminy Suwałki. Marcelowi Jaworowskiemu za zdobycie
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej w kat. Młodzik i Szymonowi
Turynowicz za zdobycie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej w kat.
Młodzik.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy skierował słowa podziękowania do nagrodzonych
zawodników i ich rodziców: „Doceniamy wasz trud, wasze zaangażowanie i dlatego też
cieszymy się z każdej osoby, która uprawia sport. Proszę przyjąć od samorządu naszego
najlepsze gratulacje”. Odczytał list skierowany do nagrodzonych zawodników.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli
zawodnikom nagrody pieniężne i listy gratulacyjne.
Dariusz Saweliew - Kierownik PSG poinformował, że Koło Gospodyń Wiejskich i Teatr
„Zamaniony”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem zdobyło wyróżnienie
w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego pn. „Dookoła
Koła”.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy pogratulował zdobytego wyróżnienia. Cieszy to wszystkich,
że Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem osiąga sukcesy. Jest to też sukces gminy i dlatego
samorząd docenił i ufundował nagrodę, po czym odczytał list gratulacyjny. Podkreślił, że
GOK naprawdę żyje, teatrem, śpiewem i młodzieżą. Służy wszystkim mieszkańcom.
Zaprosił reprezentantki tj. Panie: Annę Wojciechowską, Alicję Rzadkiewicz, Celinę Nietubyć,
Czesławę Orzechowską, Małgorzatę Dojnikowską, którym wręczono list i złożono gratulacje.
Anna Wojciechowska – w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, Teatru ‘Zamanione”
i mieszkańców wsi serdecznie podziękowała Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi, szanownej
radzie z Przewodniczącym na czele za opiekę, życzliwość, wspieranie, za to że nas
zauważono. Również podziękowania skierowała do dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem. W ramach podziękowania na ręce Pana Wójta wręczyła „mrowisko”.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. PSG poinformował, że w dniach 1 - 2 października
2018 r. odbyła się 62 Wystawa Ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, współorganizowana
przez Wojewódzki Związek Hodowców, w której trzech hodowców z Gminy Suwałki
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otrzymało wyróżnienia: Leśniewski Bogdan - Poddubówek, Leśniewski Edwin - Poddubówek
i Rynkiewicz Karol- Osinki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że cieszymy się, że jest w gminie trzech
rolników, którzy hodują konie i zostali wyróżnieni za ogiery polski koń zimnokrwisty rasy
sokólskiej, ciężkie pociągowe konie. Pogratulował zdobytych wyróżnień za hodowlę konia
zimnokrwistego w typie sokólskim podczas 62 wystawy ogierów rasy polski koń
zimnokrwisty, współorganizowany przez wojewódzki związek hodowców koni
w Białymstoku. W imieniu władz samorządowych oraz społeczności Gminy Suwałki złożył
wyrazy uznania za trud i wysiłek włożony w hodowlę, promocję koni tej rasy, które
niewątpliwie są żywą wizytówką naszej gminy jak i województwa. Życzył wielu satysfakcji
z wykonywania pracy na rzecz hodowli koni i związanych z tym licznych sukcesów
zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady – wręczyli podziękowania obecnym wyróżnionym: Panu
Leśniewskiemu Edwinowi i Panu Rynkiewicz Karolowi.
Edwin Leśniewski – podziękował za wyróżnienie i dodał, iż tej rasy koni coraz mniej na
terenie naszej gminy.
Na sesję przybył Radny Mariusz Józefowicz o godz. 925.
Ad. 5
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 2018 r. do dnia 24 października 2018 r. – stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XLVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 września 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. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się do Wójta Gminy, że na dzisiejszej sesji miał być
zaproszony dyrektor lub przedstawiciel z firmy Budimex w sprawie wyjaśnienia budowanych
dróg dojazdowych do budowanej obwodnicy Suwałk ale nie widać, żeby ktoś był.
Ad. 6
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane
ustawą o samorządzie gminnym.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że informacja z przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych i informacja z przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy została dołączona do materiałów sesyjnych.
Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie. Ewentualnie
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poprawki wniesione były na bieżąco, zarówno jeżeli chodzi o radnych jaki i pracowników
samorządowych – informacja stanowi załącznik nr 6 i 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podlaskiego.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że w związku z wystąpieniem Podlaskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z prośbą o przesunięcie planowanej pomocy
finansowej na rok 2019, zachodzi konieczność przesunięcia i zabezpieczenia kwoty 33 000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653 z Przebrodu do granicy gminy. Gmina
Suwałki poniesie koszt opracowania projektu części drogi z Przebrodu do granicy gminy,
około 2 km. Natomiast od m. Żyliny do Bakałarzewa koszt opracowania projektu poniesie
Gmina Bakałarzewo.
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 XLIX/417/18 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podlaskiego - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 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 2018 rok.
Na dodatkowe zmiany po stronie planu dochodów składają się zwiększone dochody na
podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej:
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 400 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 58 300 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 18 400 zł;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych z ośrodka w kwocie
4 500 zł,
- na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 13 457 zł.
Dodatkowo po stronie planu dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 0,60 zł planowanej
dotacji na budowę drogi w Małej Hucie (kwota przyznanej dotacji po korekcie na budowę
drogi w Małej Hucie wyniesie 1 010 121 zł).
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany odpowiednio do wysokości otrzymanych
dotacji celowych.
Na dodatkowe zmiany po stronie planu wydatków składają się:
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- w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Szkole Podstawowej w Poddubówku od m-ca
września zwiększono środki na udzielenie dotacji dla jednostki prowadzącej szkołę
w kwocie 8 000 zł,
- zwiększono środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP w kwocie 15 000 zł,
- zaplanowano środki na opłaty za pobór wody na stacjach wodociągowych z ujęć
gruntowych, dla Wód Polskich w kwocie 17 775 zł.
- zmniejszono planowane wydatki na wypłaty odszkodowań o kwotę 40 775,60 zł.
Po tych zmianach planowane dochody i planowane wydatki zwiększą się dodatkowo o kwotę
95 056,40 zł.
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 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
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 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLX/418/18 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2018. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w 2018 roku dodatkowo
o kwotę 95 056,40 zł. Dodatkowo w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zwiększono
środki na program Zielona Gmina II w kwocie 15 000 zł na rok 2019, na inspektora nadzoru.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024 wraz z wprowadzonymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XLIX/419/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na
lata 2018 - 2024 – uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że proponuje się obniżyć cenę skupu
żyta, stanowiącego podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty 54,36 zł 1 q do kwoty
50,00 zł za 1 q, pozostawiając stawkę na 2019 rok na tym samym poziomie jak w roku 2018.
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 XLIX/420/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego, od nieruchomości, od środków
transportowych i opłaty miejscowej na 2019 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zapoznał z propozycją stawek podatku od
nieruchomości na rok 2019 i wystąpił z wnioskiem o pozostawienie stawek w podatku od
nieruchomości na rok 2019 na poziomie roku 2018.
W przypadku podatku leśnego wystąpił z wnioskiem aby przyjąć na rok 2019 stawkę podatku
leśnego od 1 ha w wysokości stawki ustawowej, czyli w kwocie 42,24 zł, tj. niższej niż
obowiązująca w roku 2018 - 43,35 zł.
Jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych na dzień dzisiejszy nie ukazały się
minimalne stawki podatku od środków transportu na rok 2019, dlatego też do stawek na
podatek od środków transportowych, powrócimy być może na następnej sesji.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionych propozycji stawek podatków na rok 2019.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki, w granicach określonych na załączniku graficznym do
uchwały intencyjnej wynika z potrzeby zmiany obowiązującej Uchwały Nr XXIX/245/17
Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.
Głównym celem opracowania planu jest umożliwienie realizacji nowych inwestycji na terenie
stacji regazyfikacji oznaczonej symbolem 35G na terenie działki nr geod. 8/6. Jest potrzeba
rozbudowy istniejącej stacji regazyfikacji o nowe obiekty i urządzenia. Jednocześnie
uregulować
należy
ustalenia
dla
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i usługowej, których nieważność stwierdzono wyrokiem WSA w Białymstoku. Istniejące
ustalenia planistyczne powinny zostać uzupełnione o nowe zapisy regulujące przeznaczenie
i sposób zagospodarowania przedmiotowych terenów. Zasadne jest przyjęcie uchwały
intencyjnej w przedmiotowym kształcie.
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
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uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XLIX/421/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Rada Gminy Suwałki
uchwałą Nr XL/347/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca 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 określiła
pensum pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki w wymiarze 22 godzin. Nie zostało natomiast określone
pensum terapeuty pedagogicznego. W związku z potrzebą organizacji zajęć w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki prowadzonych przez terapeutów pedagogicznych
konieczne jest określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tym
nauczycielom, które ustala się w wymiarze 22 godzin tygodniowo. Projekt niniejszej uchwały
został przesłany nauczycielskim związkom zawodowym, celem wyrażenia opinii. Opinie
związków zawodowych są pozytywne.
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 XLIX/422/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamiana działki
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak stanowiącej własność Gminy Suwałki
na nieruchomości położone w obrębie ewidebcyjnym Płociczno-Tartak stanowiące własność
gruntów lasów państwowych dokunuje się w celu uregulowania stanu prawnego dojazdu do
cmentarza oraz drogi za szkołą w miejscowości Płociczno-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 XLIX/423/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Gawrych Ruda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działki o nr 5/11
o pow. 0,3390 ha, położonej w miejscowości Gawrych Ruda umożliwi właścicielom
sąsiednich działek dojazd do drogi publicznej.
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 XLIX/424/18 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu Piotrowi Taraszkiewicz –
rzeczywiście była interpelacja na ostatniej sesji rady gminy. Po sesji z dyrektorem Budimex
objechałem wszystkie drogi i dyrektor zobowiązał się zaprosić projektanta na dzisiejszą sesję.
Niestety projektant poprostu odmówił przyjazdu. Jeszcze dzisiaj telefonicznie rozmawiałem
z dyrektorem ale dyrektor nie może uczestniczyć gdyż oddaje dwa obiekty inżynierskie
w nadzorze budowlanym w Białymstoku. Poinformował, że przekazał sprawę inż. Supronowi,
który telefonicznie poprosił o zapisanie uwag na piśmie i przekazanie ich wykonawcy, udzielą
odpowiedzi.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Irena Walendzewicz Kierownik GZEAS poinformowała, że w dniu dzisiejszym radzie gminy
została przekazana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok
szkolny 2017/2018.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przekazała
informację z działalności GOK w Krzywem. Poinformowała, że Teatr „Zamaniony”
działający przy GOK w Krzywem reprezentował Gminę Suwałki podczas Dnia Seniora
w Rutce-Tartak, gdzie przedstawił spektakl pt. „ Jek z krzywiańskiego lasu park zrobili”. Przy
GOK w Krzywem jest pracowania muzyczna i działają dwa zespołu, które między innymi
reprezentowali GOK w Krzywem i Gminę Suwałki w przeglądzie pieśni patriotycznych
w Filipowie. W dniu 20 października 2018 r. w GOK w Krzywem wystąpił suwalski Chór
PRIMO pod batutą dr. Ignacego Ołowia, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
W dniu 25 października 2018 r. odbędą się warsztaty florystyczne pt. „Stroiki na dzień
Wszystkich Świętych” a w dniu 22 października 2018 r. odbyły się w świetlicy w Turówce
Nowej. W dniu 27 października 2018 r. o godz. 18°° odbędzie się konkurs na najsmaczniejsze
ciasto z jabłkami w Gminie Suwałki. W dniu 2 listopada 2018 r. odbędzie się koncert
zaduszkowy. W dniu 3 listopada 2018 r. wspólnie z mieszkańcami Krzywego zostaną
złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem pod dębem w Krzywem. W dniu 10
listopada 2018 z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odbędzie się widowisko
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muzyczne w wykonaniu zespołu Solus. Planuje się
serdeczne zaprasza do GOK w Krzywem.

wiele innych warsztatów, na które

Stanisław Szwengier – Radny Powiatowy w imieniu mieszkańców podziękował dla Wójta
Gminy, Sekretarza Gminy, radnych za udzielenie dofinasowania do dróg powiatowych na
terenie Gminy Suwałki.
Strękowski Karol - mieszkaniec wsi Zielone Królewskie – powiedział, że zwracał się do
urzędu z zapytaniem, czy obiekt WD 2 Zielone Kamedulskie w ciągu budowy obwodnicy
Suwałk był uzgadniany z gminą. Takiej odpowiedzi nie otrzymał ale nie oficjalnie dowiedział
się od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostart, że takowe uzgodnienie było tylko, że gmina jak
by nie wyraziła zainteresowania tym obiektem. Zwrócił się również z zapytaniem, czy te
drogi są w ciągu dróg gminnych, czy gmina w takim wypadku odbierze obiekt kiedy on
zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Jeśli tak, to co gmina zamierza zrobić w tym kierunku,
żeby poprawić bezpieczeństwo tego obiektu.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zaproponował, żeby zjeździła komisja i obejrzała jak to wygląda
w praktyce, wtedy byśmy wiedzieli o co chodzi.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – powiedział, „że w niedzielę 21 października br.
odbyły się wybory, przynajmniej ja oficjalnie znam wyniki, czy ta sesja będzie ostatnia, czy
będzie jeszcze jedna nie3 wiem ale myślę, że to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby
podziękować państwu radnym za współpracę, za te cztery lata współpracy, które razem tutaj
spędziliśmy podejmując różne uchwały, generalnie chyba z dobrym skutkiem. Sądząc po
wynikach wyborów wiemy, że w tym składzie już ta przyszła rada nie będzie działała.
Podziękował za współpracę za to, że pomimo różnych zdań i opinii w niektórych kwestiach
jakoś zawsze mogliśmy dojść do porozumienia.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady i Tadeusz Chołko - Wójt Gminy złożyli
podziękowania i wręczyli pamiątkowe książki radnym Gminy Suwałki.
Radny Grygo Stanisław odmówił przyjęcia podziękowań i pamiątkowej książki.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy wręczył podziękowanie Przewodniczącemu Rady – Markowi
Jeromin.
Stefan Mackiewicz – powiedział, że otrzymał oficjalną zgodę od Pan Stanisława Grygi na
otrzymanie jego egzemplarza książki.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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