P R O T O K Ó Ł Nr IV/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku w godzinach 9°°- 1005
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, Hanna Bagińska – Kierownik Ref.
ds. Organizacyjnych, Ewa Sienkiewicz – Kierownik Ref. ds. Finansowych, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Mienia Komunalnego, Ilona Rżany – p.o. Kierownika Ref. ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej, Bartłomiej Żuchowski – p.o. Kierownika Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu
Suwalskiego, sołtysi w liczbie 18 osób (w tym 4 radnych gminy) – listy obecności stanowią
załączniki nr 2–3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady otworzył obrady IV sesji Rady Gminy Suwałki.
Powitał Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych,
sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu
Rady Gminy zgodnie z listą obecności obradach uczestniczy 15 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.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało
się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad IV sesji Rady
Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec
w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości przez Gminę Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i określenia granic ich obwodów.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy
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Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach
Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki
na 2019 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2019 rok.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. 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 Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowana protokół Nr III/18 został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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 21 grudnia
2018 r. do dnia 27 lutego 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na III Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 21 grudnia 2019 r. – stanowi załącznik nr 6 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
2019 rok.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowych zmian
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok:
1) w związku z możliwością aplikowania do PROGRAMU ODNOWY WSI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO o pozyskanie środków:
- na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo,
- na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego wraz ze sprzętem scenicznym do
GOK Krzywe,
w łącznej kwocie 30 000,00 zł, należy zabezpieczyć wkład własny środków finansowych
w kwocie 30 000,00 zł. Przesuniecie środków z klasyf.90095.4300 (z usług w pozostałej
działalności gospodarki komunalnej) -30 000,00 zł, na klasyf.01095.4210 (zakupy
wyposażenia w pozostałej działalności w rolnictwie) +30 000,00 zł.
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2) w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Podlaskiego przyznającej środki na
realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy
Karta Dużej Rodziny, zwiększono plan dochodów (85503.2010) o kwotę 536,00 zł oraz
plan wydatków o kwotę 536,00 zł na zakup materiałów (85503.4210).
3) wyodrębnienie z zaplanowanych wydatków na wypłatę dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej środków na koszty obsługi 85215.3110-9,30 zł,
85215.4210 +9,30 zł.
Po wprowadzonych dodatkowych zmianach do budżetu zwiększą się :
- dochody ogółem o kwotę 536,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększą się o 536,00 zł,
- wydatki ogółem o kwotę 536,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększą się o 536,00 zł,
Wprowadzone zmiany nie wpłyną na wysokość deficytu budżetu, jego wysokość nie ulegnie
zmianie.
Budżet 2019 roku po dokonanych dodatkowych zmianach wyniesie:
1) po stronie planowanych dochodów 42 821 512,00 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 38 571 874,00 zł;
b) majątkowe w wysokości 4 249 638,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 47 991 512,00 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 36 983 558,00 zł;
b) majątkowe w wysokości 11 007 954,00 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, które zostały
przyjęte jednogłośnie przez radę gminy.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR IV/31/19 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019- 2024.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się o wprowadzenie dodatkowych zmian do
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024:
1) w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na rok 2019 należy dokonać
zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zwiększając wykazane środki
w poszczególnych kolumnach:
- dochody ogółem o kwotę 536,00 zł,
- dochody bieżące o kwotę 536,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 536,00 zł,
- wydatki ogółem o kwotę 536,00 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 536,00 zł.
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2) w związku z wprowadzoną korektą w wykonanych dochodach roku 2018 należy dokonać
zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmniejszając wykazane środki
w poszczególnych kolumnach:
- dochody ogółem o kwotę -1 963,41 zł,
- dochody majątkowe o kwotę -1 963,41 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę - 1 963,41 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu o kwotę -1 963,41 zł,
- dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 1963,41 zł i odpowiednio dwie kolejne kolumny.
3) Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1 963,41 zł.
Wykonanie budżetu 2018 roku po dokonanych dodatkowych zmianach wynosić będzie:
1) po stronie planowanych dochodów 45 432 424,02 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 40 335 977,37 zł;
b) majątkowe w wysokości 5 096 446,65 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 50 091 445,53 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 32 039 817,12 zł;
b) majątkowe w wysokości 18 051 628,41 zł,
3) Deficyt budżetu roku 2018 wyniesie 4 659 021,51 zł.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2019-2024, które zostały przyjęte jednogłośnie przez radę gminy.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/32/19 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się o podjęcie uchwały zatwierdzającej plan
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie
Suwałki. Obszar opracowania planu obejmuje powierzchnię ok. 2,68 ha. Główną inicjatywą
opracowania tego planu było umożliwienie odbudowania wieży widokowej nad jeziorem
Wigry. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i został uzgodniony przez właściwe
instytucje. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag do
projektu planu. Został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną powołaną przy Wójcie Gminy Suwałki oraz przez Komisje Rady Gminy
Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
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Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 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 IV/33/19 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda
w Gminie - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy poinformował, że opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie
w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie wydobycie kruszywa naturalnego na terenach
górniczych Zielone Kamedulskie. Została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do
sporządzenia planu i stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium.
W związku z powyższym Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta
Gminy o omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Okuniowiec w Gminie Suwałki, gdyż w elektronicznym porządku obrad jako punkt 8
widnieje punkt dotyczący „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki”. Jednocześnie Przewodniczący Rady zwrócił
się do Rady Gminy Suwałki o zmianę kolejności rozpatrywania punktu 8 i 9 porządku obrad,
na co rada jednogłośnie wyraziła zgodę.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec
w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz Wójt Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki. Większość terenu objętego opracowaniem nie
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o opracowanie planu wnioskowali mieszkańcy. Na pozostałą część terenu w granicach
obowiązującego planu również wpłynęły wnioski z prośbą o zmianę planu. Jednocześnie
Gmina Suwałki chciała by przystąpić do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów
planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Dodatkową korzyścią gminy z udziału
w projekcie będzie bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, merytoryczne
i techniczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów
planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Jednym z warunków
przystąpienia do projektu jest podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następnie jej realizacja.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
Pytań nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
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 IV/34/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie w Gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 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 IV/35/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. O nabycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr 449/4 położonej w obrębie Krzywe ubiega się właściciel sąsiedniej
działki nr 448/2 w obrębie Krzywe w celu poprawienia warunków zagospodarowania
przyległej nieruchomości.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 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 IV/36/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi załącznik nr
12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały
wydzierżawienie nieruchomości.

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

ponowne
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość. Umowy dzierżawy na nieruchomości, określone w załączniku do
niemniejszej uchwały wygasły z dniem 31 grudnia 2018 r., a gmina zamierza wydzierżawiać
grunty dotychczasowym dzierżawcom na okres 3 lat.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 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 IV/37/19 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości przez Gminę Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z zamiarem
przystąpienia przez Gminę Suwałki do realizacji projektu pn. „Utworzenie ścieżki
dydaktycznej pn. Wilcza ścieżka nad Wigrami” konieczne jest zagospodarowanie działki o nr
ewidencyjnym 129 położonej w obrębie Gawrych Ruda jako teren rekreacyjny. W/w działka
należy do osoby fizycznej, co powoduje, że konieczne jest zawarcie umowy dzierżawy na
okres 10 lat, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 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 IV/38/19 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że uzasadnieniem podjęcia niniejszej
uchwały jest zasadność ujęcia w jednej uchwale zadań publicznych przekazanych Miastu
Suwałki, na mocy których Gmina Suwałki powierzyła Miastu część zadań publicznych
w zakresie oświaty i wychowania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 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 IV/39/19 w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie
oświaty i wychowania - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady wznowił obrady o godz. 945.
Po przerwie Radny Jankowski Tomasz nie brał udziału w obradach sesji.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i określenia granic ich obwodów.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS przedstawiała projekt uchwały. Zgodnie ustawą
Prawo oświatowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rada
Gminy Suwałki ma prawo podjąć uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych oraz określić granice obwodów tych szkół na okres od 1 września 2019 r.
ponieważ plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół
(przyjęty uchwałą nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r.) określony
był na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
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 IV/40/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i określenia granic ich obwodów - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Ustawą z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw zmieniono brzmienie art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela,
w którym to w ust. 7 w pkt. 3 w lit. b kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano lit. c
w brzmieniu:„ c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 25 godzin”. W związku z powyższym w kompetencji Rady Gminy jest określenie
pensum nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i dzieci młodsze,
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć w placówkach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Suwałki. Ponieważ nauczyciele zatrudnieni w oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Suwałki prowadzą zajęcia z dziećmi 6 –letnimi i młodszymi należy określić tym
nauczycielom pensum, które będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6–letnie i dzieci młodsze,
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć w placówkach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Suwałki określa się w wymiarze 25 godzin.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr IV/41/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS poinformowała, że w związku z wejściem w życie z dniem
1 stycznia 2019 r. uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zachodzi konieczność
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego obejmującego swym zasięgiem
mieszkańców Gminy Suwałki. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom
i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub
niepełnosprawnych i samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Koordynatorem
tego Programu na szczeblu gminy jest Wójt Gminy Suwałki. Realizatorem programu będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przy udziale innych jednostek
organizacyjnych gminy. Program był omawiany na wszystkich Komisjach Rady Gminy
Suwałki.
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 IV/42/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że na realizację zadań z zakresu
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2019 rok
Gminie Suwałki zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 500 zł. W związku
z powyższym uchwała jest niezbędna do zawarcia porozumienia.
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 IV/43/19 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy
Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka
Nowa i Zielone Kamedulskie”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że Gmina Suwałki zamierza złożyć
wniosek o dofinasowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy
Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa
i Zielone Kamedulskie” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), edycja
2019 wdrażanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach projektu zaplanowano
min.: utworzenie dwóch siłowni plenerowych w miejscowościach: Turówka Nowa, obok
świetlicy gminnej i Zielonym Kamedulskim, nieopodal budynku po dawnej szkole
podstawowej. W ramach Programu można uzyskać wsparcie z budżetu państwa w wysokości
do 50% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50% wartości projektu stanowić będzie wkład
własny Gminy Suwałki.
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 IV/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez
utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone
Kamedulskie” - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki
na 2019 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był analizowany
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. Zapytał, czy są uwagi lub zapytania.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 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 IV/45/19 w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2019 rok - stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2019 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu
uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
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załącznik do niniejszego protokołu Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR IV/46/19
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok - stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy poinformował, że w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 10°°
w Urzędzie Gminy odbędzie się szkolenie pt. „Zasady wypełniania wniosków przyznania
płatności bezpośrednich na 2019 rok, nowe obszary ONW”.
Poinformował, iż na dzień dzisiejszy do zwrotu podatku akcyzowego można uwzględniać
faktury dokumentujące zakup oleju napędowego z roku 2018, oznaczone kodem CN 2710 19
41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 a do roku 2019, oznaczone
kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. Niektóre stacje paliw
wystawiają przy zakupie paliwa w 2019 na fakturze zakupu na paliwo kody z poprzedniego
roku. Jeśli nie zmienią przepisu to nie możemy przy wnioskach na zwrot akcyzy uwzględniać
takich faktur. Czekamy na zmianę przepisów, aby można było jednak takie zakupy paliwa
z kodem z ubiegłego roku uwzględnić do wniosku.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK poinformowała o działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem. Dwa zespoły muzyczne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem, zostały docenione w IX Regionalnym Konkursie Piosenki Walentynkowej pn.
„Miłość nie jedno ma imię”, który odbył się 16 lutego w Goniądzu. Młodzieżowy Zespół
Wokalno-Instrumentalny SONUS zdobył drugie miejsce a Dziecięcy Zespół Wokalny ANCE
KAMANCE otrzymał wyróżnienie. Zaprosiła do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem na
imprezy. W dniu 1 marca 2019 r. odbędzie się V edycja konkursu najpyszniejszego pączka i
wypieku karnawałowego. Wystąpi Zespół Dziecięcy ANCE KAMANCE oraz Zespół
SONUS. Po konkursie odbędzie się zabawa karnawałowa, gwiazdą wieczoru będzie zespół
muzyczny „KEYS”. W dniu 8 marca 2019 r. o godz.18°° z okazji Dnia Kobiet odbędzie się
koncert muzyczny w wykonaniu zespołu akordeonowego i dzieci ze szkoły muzycznej, na
który serdecznie zaprosiła wszystkie panie. Dyrektor GOK w Krzywem wspomniała, że
miesiąc marzec jest miesiącem gdzie cała gmina czyta dzieciom. Zaprosiła do współpracy
nowych radnych, nowych sołtysów do włączenia się w aktywizację czytania książek, baśni na
terenie placówek terenowych. Osoby, które są chętne do włączenia się w akcję zaprasza do
siebie na zgłoszenie się i umówienie konkretnych godzin i punktów. W dniu 3 marca 2019 r.
Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Suwałki wystąpi podczas Kaziuków, gdzie odbędzie się
konkurs ubijania masła. Podziękowała dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich, że promują
gminę, chociażby ostatnio w Białymstoku. Ponadto poinformowała, że Gminny Ośrodek
Kultury w Krzywem pozyskał pieniądze z Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze SuwalskoAugustowskie w ramach piątego naboru na dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Pieniądze
zostaną wykorzystane podczas festynu w Starym Folwarku.
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Suwałki z siedzibą
w Krzywem podziękowała Panu Wójtowi, za użyczenie samochodu, który zawiózł delegacje
Koła Gospodyń Wiejskich do Białegostoku. Koło Gospodyń zostało zaproszone jako jedne
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z piętnastu z wyróżnionych i najbardziej aktywnych kół w województwie na uroczystość 100lecia wkroczenia Wojsk Polskich do Białegostoku i na białostocczyznę. Jednym z elementów
tej uroczystości była prezentacja wypieków ciast z dekoracją biało-czerwoną. Powiedziała, że
przygotowali takie ciasto, była prezentacja a potem degustacja. Było również ciasto
reprezentacyjne z dekoracją, białym orłem na czerwonym tle, które bardzo spodobało się
wszystkim fotografom jak i władzom wojewódzkim. Godnie reprezentowali Gminę Suwałki
na tej uroczystości.
Przewodniczący Rady – pogratulował i życzył dalszych sukcesów.
Ad 23
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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