P R O T O K Ó Ł Nr II/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 listopada 2018 roku w godzinach 12°°- 1405
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. Czerwińska Natalia
3. Golubek Lucyna
4. Jankowski Tomasz Adam
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Kożuchowska Beata
8. Mackiewicz Stefan
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Staniszewska Agnieszka
14. Sztermer Jolanta
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy, 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 Społeczno-Gospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta
Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 15 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 II sesji Rady Gminy Suwałki. Powitał
Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych oraz inne osoby przybyłe na
sesję. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odczytał klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony
danych osobowych przygotowaną przez Wójta Gminy Suwałki – klauzula stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy
Suwałki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji
Rady Gminy Suwałki.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu, wobec czego protokół nr I/18 z I sesji Rady Gminy
Suwałki został przyjęty.
Ad. 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki.

2

Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Radny Janusz Bałtrukanis zgłosił do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki następujących
kandydatów:
1. Jolanta Sztermer;
2. Agnieszka Staniszewska;
3. Mariusz Józefowicz;
4. Beata Kożuchowska;
4. Natalia Czerwińska.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Następnie rada gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych: za 15, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/3/18 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy
Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie radnych do składu
Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Radna Agnieszka Staniszewska zgłosiła następujących kandydatów:
1) Jarosław Ostrowski;
2) Piotr Tomaszewski;
3) Marek Jeromin;
4) Tomasz Jankowski;
5) Janusz Bałtrukanis.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Następnie rada gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych: za 15, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji
Gospodarczej Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy
Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie radnych do składu Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki
Radna Jolanta Sztermer zaproponowała do Komisji Społecznej Rady Gminy następujących
kandydatów:
1. Stefan Mackiewicz;
2. Adam Nieszczerzewicz;
3. Lucyna Golubek;
4. Marian Sawicki;
5. Grzegorz Rozumowski.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
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Nie zgłoszono innych kandydatów.
Następnie rada gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych: za 15, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Suwałki.
Adam Nieszczerzewicz – Wiceprzewodniczący Rady zgłosił do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji następujących kandydatów:
1) Józefowicz Mariusz;
2) Jolanta Sztermer;
3) Agnieszka Staniszewska;
4) Beata Kożuchowska;
5) Natalia Czerwińska.
Kandydaci wyrazili zgodę do udziału w pracach komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nie
zgłoszono innych kandydatów.
Następnie rada gminy przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych: za 15, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/7/18 w sprawie diet radnych Rady
Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady przedstawił propozycję, żeby wynagrodzenie
miesięczne Wójta Gminy Suwałki wynosiło: - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700
zł, - dodatek funkcyjny w wysokości 1 900 zł, - dodatek specjalny 30 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Nikt z radnych nie zgłosił do powyższego projektu uchwały uwag, ani wniosków.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/8/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy
o wprowadzenie 5 minutowej przerwy w obradach sesji. Uzasadnił to, że jest to podyktowane
wprowadzeniem dodatkowej zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r., a program do transmisji na obecnej sesji, nie przewidywał możliwości
głosownia nad poprawką do uchwały. Dlatego też należy wprowadzić w programie
dodatkową opcję głosowania nad wnioskiem o zmianę projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady II sesji Rady Gminy i poprosił Wójta
Gminy o zabranie głosu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o zmianę projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. W związku z otrzymaną dotacją
na refundację wynagrodzenia asystenta rodziny zwrócił się o dokonanie przesunięcia środków
między działami:
- dział 855 rozdział 85504 wspieranie rodziny § 4010 wynagrodzenia -minus 10 000 zł;
- dział 852, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia - plus
10 000 zł.
Wynagrodzenia asystenta rodziny do miesiąca października 2018 roku było wypłacane
ze środków własnych.
W załączniku nr 3 „Wykaz wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2018”
w związku z omyłkowym zmniejszeniem wydatków w projekcie uchwały na zadaniu
„Budowa oświetlenia ulicznego w Potaszni” wnoszę o dokonanie zmiany:
- w zadaniu nr 48 „Budowa oświetlenia ulicznego w Potaszni (dz. nr geod.78 Potasznia)”
zwiększenie środków o kwotę 2 900,00 zł,
- w zadaniu nr 50 „Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod.
nr 902)” o zmniejszenie środków o kwotę 2 900,00 zł,
- w zadaniu nr 49 nazwa zadania winna brzmieć „Wykonanie kosztorysu na budowę
oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnakowizna-Osowa (dz. nr geod. 168 w m
Czarnakowizna i dz. nr geod. 113w m. Osowa), omyłkowo została wpisana miejscowość
Trzciane.
Po dokonanych zmianach w budżecie zmieniła się w § 2 pkt. 1 kwota zwiększenia wydatków
i wyniosła 511 554,00 zł oraz w § 2 pkt 2 kwota zmniejszenia wydatków i wyniosła
905 963,00 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Pytań nie zgłoszono, więc
przewodniczący przystąpił do głosowania nad wnioskiem o zmianę projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. Pytań nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/9/18 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa po
dokonanych zmianach w budżecie roku 2018 nie wprowadziła żadnych zmian
w przedłożonym projekcie uchwały, zwrócił się z prośbą o przyjęcie tej uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem głosowało 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/10/18 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024 - stanowi załącznik nr 12 do
protokołu
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały, informując iż proponuje się
obniżenie czterech stawek podatku od środków transportowych a pozostałe stawki podatku
proponuje pozostawić bez zmiany w takiej wysokości w jakiej obowiązują w 2018 roku.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/11/18 w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Program Współpracy
Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi określa współpracę Gminę Suwałki
z organizacjami pożytku publicznego na zasadach partnerstwa, efektywności. Celem
głównym programu jest wykorzystanie i wspieranie aktywności społecznej przez współpracę
z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju gminy. Program składa się z kilku sfer, na
które są przeznaczone środki finansowe z budżetu gminy. W sferze dotyczącej oświaty
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i kultury podejmowane będą działania między innymi na: podtrzymanie polskiej tradycji
narodowej, - popularyzacja kultury tzw. wysokiej poprzez organizację wszelkiego rodzaju
koncertów. W sferze kultury fizycznej i sportu podejmowane będą działania w zakresie
między innymi: organizowania zajęć sportowych dzieci i młodzieży, - popularyzacja
walorów rekreacji ruchowej. W sferze rozpowszechniania turystyki poprzez między innymi: wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej i specjalistycznej,- wspieranie
działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki
społecznej podejmowane będą działania w zakresie: ochrona i promocji zdrowia, dofinansowywania działań z zakresu badań okresowych, - wspierania wielokierunkowych
form walk ze skutkami schorzeń fizycznych i psychicznych. W sferze w zakresie realizacji
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, poprzez: realizację programów profilaktycznych wszelkiego rodzaju, - wspieranie działań świetlic
środowiskowych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. W sferze w zakresie realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok poprzez: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i od osób zagrożonych uzależnieniem. Środki finansowe na realizację programu na rok 2019
są szacowane na poziomie około 100 800,00 zł i zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy
Suwałki. Aby można było zrealizować zadania zgodnie z tym programem powoływana jest
komisja konkursowa. W skład komisji wchodzić będzie nie więcej niż 6 osób, w tym nie
więcej niż 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Suwałki zaprasza
do pracy w komisji osoby będące członkami organizacji pozarządowych, które nie złożyły
oferty w konkursie. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja opiniuje wnioski
i listę ofert zaopiniowanych przekazuje Wójtowi Gminy. Konsultacje w sprawie Programu
przeprowadzono w terminie od 7 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r. poprzez
zamieszczenie informacji o możliwości zgłaszania uwag do projektu programu na stronie
internetowej urzędu (BIP) i tablicy ogłoszeń urzędu. Sprawozdanie z realizacji programu
Wójt Gminy Suwałki przedłoży radzie w terminie do 31 maja 2020 roku.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/12/18 w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 - stanowi załącznik nr
14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy. Zadania te obejmują sześć najważniejszych zagadnień, które zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości powinny być uwzględnione w gminnym programie
a mianowicie: Pierwsze zadanie, na które są przeznaczone środki wyznaczone do realizacji
takich działań, które będą adresowane do takich zadań jak zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Drugie zadanie
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udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie trzecie
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych socjoterapeutycznych. Zadanie czwarte wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zadanie piąte obejmuje interwencję w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.
13 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zadanie
szóste wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizacje, finansowanie integracji
społecznej. Program zawiera wytyczne, które są zawarte w narodowym programie zdrowia na
lata 2016 – 2020 realizowany w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym. Są to zadania, które można powiedzieć od ubiegłego roku nie zmieniły swojego
charakteru, to zadania które po pierwsze ukierunkowane są w kierunku rodzin gdzie
występuje problemy: narkomani, czy też z nadużywaniem alkoholu. Są ukierunkowane
bezpośrednio do osób uzależnionych i właśnie te działania są ukierunkowane pod tym kątem,
działania skierowane są do organizacji, które te wsparcie zapewniają, bo jak wiemy sama
gmina nie ma takich jednostek, które samodzielnie mogą taką terapię udzielić. Ponadto
w budżecie są zabezpieczone środki na szkolenia członków gminnej komisji. W zakresie
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
GKRPA podejmuje
szereg działań dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Środki
przeznaczone na powyższe zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Zwrócił się o uchwalenie tej uchwały, która umożliwi w 2019 roku
realizację ww. zadań .
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR II/13/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - uchwała stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z ustawy o narkomanii. Program określa konkretne zadania oraz sposoby ich realizacji.
W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, udzielania rodzinom, którym występują problemy z narkomanii, pomocy,
psychospołecznej i prawnej. Udzielenie rodzinom informacji przez punkt konsultacyjnoinformacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o możliwości
uzyskania fachowej pomocy psychospołecznej i prawnej. Prowadzanie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej, oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów
dotyczących narkomanii. Wspomaganie działań instytucji, organizacji
pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu
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problemów związanych z narkomanią. Udzielenia pomocy społecznej osobom uzależnionym
i rodzin osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Również
wyżej wymienione zadania będą realizowane zgodnie z krajowym programem
przeciwdziałania narkomanii ujętym w narodowym programie zdrowia na 2016 -2020 rok
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. W 2019 r. na wydatki
związane z realizacją Programu planowana jest tylko kwota 1 000 zł bo jeszcze w Gminie
Suwałki ten problem faktycznie nie istnieje, wystąpiły próby dilerskie na przystankach
w Starym Folwarku , czy w Gawrych Rudzie.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR II/14/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok - uchwała stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Wójt Gminy poinformował, że prezentacja książki o historii Gminy Suwałki i spotkanie z jej
autorem odbędzie się w terminie późniejszym, jednocześnie Wójt zaprosił na spotkanie do
Wigier w dniu 28 listopada 2018 r. na temat zakończenia projektu.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przedstawiła
sprawozdanie z działalności bieżącej w miesiącu listopadzie GOK w Krzywem. W dniu
2 listopada 2018 r. odbył się koncert zaduszkowy „Muzyka z tamtej strony dnia” poświęcony
osobom, które odeszły i artystom, którzy tworzą muzykę w wykonaniu zespołu: „Taki Sobie
Quartet”. Co roku na początku listopada mieszkańcy ze wsi Krzywe oraz pracownicy
i uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem składają kwiaty i zapalają znicze
przy pomniku, by uczcić minutą ciszy 16 poległych członków oporu zamordowanych przez
hitlerowców. Podziękowała dla radnego Pana Stefana Mackiewicza, Pani Annie
Wojciechowskiej – sołtys i mieszkańcom. W dniu 7 listopada 2018 r. Zespół Sonus wziął
udział w koncercie poświęconym rocznicy odzyskania Niepodległości, w koncercie 100
pieśni na stulecie, reprezentował Gminę Suwałki i GOK w Krzywem. W dniu 10 listopada
2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem odbyło się widowisko słowno-muzyczne
pt.; „Krzyk orła” upamiętniające 100-rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
W dniu 14 listopada 2018 r. odbyły się dwa koncerty dotyczące efektów pracy w projekcie
z zakresu kultury ludowej dotyczącej śpiewu tradycyjnego w wykonaniu duetu śpiewaczek:
Heleny Napierały (Mistrz) i Małgorzaty Makowskiej (Uczeń). Dyrektor GOK zaprosiła do
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem na zabawę andrzejkową dla dorosłych w dniu
30 listopada 2018 r. o godz. 18°° i na wigilię w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 18°°
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zaprosił na spotkanie z bibliotekarzami z Rejonu
Soleczniki na Litwie, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 9°° w Urzędzie
Gminy Suwałki. Zaprosił na wigilię gminną, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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