P R O T O K Ó Ł Nr III/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 21 grudnia 2018 roku w godzinach 13°°- 1510
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, Krzysztof Andrzej Gwaj –
Zastępca Wójta Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Bartłomiej Żuchowski – inspektor Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 6 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 III sesji Rady Gminy Suwałki.
Powitał Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, 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.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów 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 obrad.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2019.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019- 2024.
9. Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie
Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bród Nowy
w Gminie Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/328/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone
Kamedulskie”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Ścieżki edukacyjne na obszarze Natura 2000 na terenie
Gminy Suwałki ”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą:„ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
na obszarze Gminy Suwałki w miejscowości Turówka Nowa”.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/7/18 Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie 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 z II sesji Rady Gminy Suwałki
został przyjęty.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił:
- sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy od dnia 27 listopada
2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.- stanowi załącznik nr 4 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na II Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 27 listopada 2018 r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań
nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach z przyczyn technicznych ponieważ nie
było można przeprowadzić głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie
i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych.
Po przerwie Przewodniczący Rady – wznowił obrady III sesji Rady Gminy Suwałki
przystąpiono do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok. 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/15/18 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018- 2024.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
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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 III/16/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018- 2024 - stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2019.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że projekt budżetu Gminy Suwałki na
2019 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 379/18 z 09 listopada 2018 r., który był omawiany
na wspólnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy. Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Suwałki na rok 2019 z dnia 9 listopada 2018 r.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr V-00310-23/18 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Suwałki na 2019 rok, który
to zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały. Kopia Uchwały Nr V-00310-23/18 stanowi załącznik nr 8 o protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy odczytał wyciąg z protokołu ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
odbytego w dniu 30 listopada 2018 r. i wyciąg z protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji
Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki odbytego
w dniu 14 grudnia 2018 r. dotyczące projektu budżetu Gminy na 2019 rok - stanowią
załączniki nr 9 i 10 do protokołu.
Wójt Gminy zapoznał z autopoprawką nr 1 do projektu budżetu Gminy Suwałki na rok 2019stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wójt Gminy przedstawił swoje stanowisko do zmian zaproponowanych przez Komisje Rady
Gminy Suwałki do wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok – stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Wójt Gminy – zwrócił się do Rady Gminy o przegłosowanie autopoprawki nr 1 do projektu
budżetu Gminy Suwałki na rok 2019 i podjęcie uchwały. Zdaniem Wójta Gminy budżet jest
bardzo bezpieczny na rok przyszły i ma nadzieję, że jeszcze w ciągu roku kilka inwestycji
zostanie wprowadzonych do budżetu.
Radny Janusz Bałtrukanis wyszedł z sali obrad o godzinie 1415 i nie brał udziału w dalszej
części obrad sesji.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
autopoprawki zgłoszonej przez Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na 2019 rok. Pytań
nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na 2019 rok głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie powyższą autopoprawkę.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/17/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Suwałki na rok 2019 - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019- 2024.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr V-00311-23/18 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2019-2024, który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały. Kopia
Uchwały Nr V-00311-23/18 - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wójt Gminy zapoznał z autopoprawką nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019- 2014- stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do autopoprawki zgłoszonej
przez Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2014. Pytań nie zgłoszono. Przeprowadzono
głosowanie. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024
głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0, brak głosu - 1. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła większością głosów powyższą autopoprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/18/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024 - stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił uwagę zgłoszoną do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części
obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki. Uwaga dotycząca
przeznaczenia działki nr geod. 16 w Osinkach, poza wyznaczonym terenem zabudowy
zagrodowej, pod zabudowę jednorodzinną.
Wójt Gminy wniósł o nieuwzględnienie tej uwagi dlatego, że zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki, teren działki
nr geod. 16 w Osinkach położony jest na terenach rolnych, na których nie przewiduje się
realizacji zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania nie może naruszać
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ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki
Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania. Pytań nie zgłoszono. Przeprowadzono
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie uwagi nie uwzględniła.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec ustala
przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania i zabudowy terenów zabudowy: zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej, tereny przemysłowe – pod budowę
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Wyznaczono również
tereny zieleni nieurządzonej z obiektami turystycznymi, tereny sportu i rekreacji, tereny wód
powierzchniowych, zadrzewień i zalesień, tereny leśne i rolnicze.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, brak głosu – 1. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy większością głosów
podjęła UCHWAŁĘ Nr III/19/18 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych
Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone
Kamedulskie ustala przeznaczenie oraz sposób w zagospodarowaniu i zabudowy terenów
zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składników i magazynów oraz terenów
komunikacyjnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr III/20/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębów geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki - stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie ustala
przeznaczenie oraz sposób w zagospodarowaniu i zabudowy terenów zabudowy zagrodowej,
terenów górniczych , terenów komunikacyjnych, w tym drogi publicznej w ciągu krajowej
drogi ekspresowej S61 oraz bocznicy kolejowej stanowiącej element publicznego ciągu
komunikacyjnego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, brak głosu – 1. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy większością
głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr III/21/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie
w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bród Nowy
w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bród Nowy ma na celu
umożliwienie wyznaczenia terenów budowlanych – inwestycyjnych wraz z zapewnieniem
odpowiedniego dostępu komunikacyjnego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/22/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Bród Nowy w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z ustawą
o samorządzie gminnym, rada gminy zarządza przeprowadzenie wyborów jednostek
pomocniczych. Zgodnie ze statutem sołectw kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich na nową kadencję.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/23/18 w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/328/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W uchwale podjętej przez
Radę Gminy Suwałki w dniu 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak konieczne jest uzupełnienie
o podanie nr nieruchomości przyległej, dla której zbywana nieruchomość poprawi warunki
zagospodarowania. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany uchwały nr
XXXVIII/328/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/24/18 zmieniającą uchwałę nr
XXXVIII/328/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak - stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Proponowane zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem pozwolą na rozszerzenie zakresu zadań wykonywanych
przez GOK.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0, brak głosu -1. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr III/25/18 w sprawie zmiany
statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone
Kamedulskie”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza
złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.:”Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości
Zielone Kamedulskie”. W ramach projektu zaplanowano remont budynku w miejscowości
Zielone Kamedulskie na potrzeby utworzenia Klubu Seniora +.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/26/18 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior +
w miejscowości Zielone Kamedulskie” - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Ścieżki edukacyjne na obszarze Natura 2000 na
terenie Gminy Suwałki ”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki planuje
złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na budowie i wyznaczeniu ścieżek
tras/rowerowych pieszych na obszarze Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki. Całkowita
wartość projektu wyniesie 2 400 000 zł, przy dofinansowaniu 85 % , wkład ze środków
własnych Gminy Suwałki wyniesie 360 000 zł.
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, brak głosu -1. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr III/27/18 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Ścieżki edukacyjne na
obszarze Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki ” - stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą:„ Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego na obszarze Gminy Suwałki w miejscowości Turówka Nowa”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Wychodząc naprzeciw
mieszkańcom planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na
utworzeniu przedszkola w miejscowości Turówka Nowa. Poinformował, że w dniu
wczorajszym w świetlicy w Turówce Nowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi
Korobiec, Taciewo, Kuków-Folwark, Turówka Nowa, Turówka Stara i 10 rodziców
zadeklarowało chęć, że ich dzieci pójdą do przedszkola. Gmina ma możliwość skorzystania
z dofinansowania projektu w 85 % na utworzenie takiego punktu przedszkolnego. Całkowita
wartość projektu wyniesie 460 000 zł, z czego środki własne gminy wyniosą 69 000 zł.
Planuje się realizacje projektu na lata 2019-2020.
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/28/18 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:„ Tworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Suwałki w miejscowości Turówka
Nowa” - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, brak głosu – 1. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy większością
głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr III/29/18 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.- stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr II/7/18 Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku ze zgłoszeniem przez Podlaski
Urząd Wojewódzki w Białymstoku uwag do uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Suwałki z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Suwałki zachodzi potrzeba zmiany
uchwały. Omówił powyższe zmiany.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr III/29/18 zmieniająca uchwałę nr
II/7/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady
Gminy Suwałki- stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne
i noworoczne. Życzył, żeby święta Bożego Narodzenia były bardzo spokojne, spędzone
w duchu rodzinnym, wesołe, radosne a przyszły Nowy Rok, żeby był rokiem bardzo dobrym
lepszym od tego, każdy dzień z tych 365 dni, żeby obfitował w radość, życzliwość. Zwrócił
się o przekazanie życzeń również swoim domownikom jak też mieszkańcom gminy.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem poinformowała, że w GOK planuje się
konkurs kolęd i pastorałek w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Zaprosiła na koncert
kolęd i pastorałek do GOK w Krzywem. Na Dzień Babci i Dziadka planowany jest występ
Zespołu Wigranie. W okresie ferii zimowych na koniec miesiąca stycznia 2019 r. planowane
są różne zakresy zajęć w świetlicach terenowych i w GOK w Krzywem.
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Dyrektor GOK w Krzywem złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, życzyła wszystkiego dobrego, zdrowia, radości, szczęścia i siły, żeby przybywać do
GOK na imprezy kulturalne.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady przekazał informację z Gminy Chojnice, że przy
drodze gminnej Jeziorki-Stednowo, która uległa zniszczeniu w wyniku nawałnicy 11-12
sierpnia 2017 r. a odbudowana została dzięki pomocy Gminy Suwałki, Gmina Chojnice
umieściła dwie tablice. Zdjęcia tablic dołączono do pisma. Z wyrazami szacunku Wójt
Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.
Przewodniczący Rady - życzył zdrowych, wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego dobrego w Nowych Roku.
Ad 23
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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