P R O T O K Ó Ł Nr V/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach 9°°- 1015
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, Bartłomiej Żuchowski – p.o. Kierownika Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Tadeusz Chołko – Radny Powiatu
Suwalskiego, Marek Klimaszewski – prezes UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak, Katarzyna
Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, sołtysi w liczbie 19 osób (w tym
4 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2–5 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady V Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów,
sportowców, rodziców, opiekunów, radnego powiatowego oraz wszystkich obecnych na sesji.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 100% ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedłożonego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
rozszerzenie porządku o dwie dodatkowe uchwały tj.:
- w pkt 20 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania
„Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej NR 1142B do drogi
wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki,
gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie
województwa podlaskiego,
- w pkt 21– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwalę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz udzielenia
odpowiedzi na skargę.
Uzasadnianiem zmiany porządku obrad jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego a także wpływ skargi wojewody
podlaskiego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Pozostałe punkty porządku obrad otrzymują kolejną numerację.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –
0. Porządek obrad V sesji został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za działalność sportową na
terenie Gminy Suwałki w roku 2018.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet sołtysom Gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2019 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji transportu dzieciom
zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego
i szkół.
15. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2018 rok.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2018 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2018.
18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2018 rok.
19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania
„Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej NR 1142B do drogi
wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała WodaPrudziszki, gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
na terenie województwa podlaskiego.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwalę Nr III/19/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki
oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
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 IV/19 został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom
terenie Gminy Suwałki w roku 2018.

za działalność sportową na
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli
nagrody pieniężne i listy gratulacyjne wszystkim nagrodzonym.
W kategorii „zawodnik” nagrody otrzymali następujący zawodnicy:
- UKS „REMIK” w Starym Folwarku, kategoria tenis stołowy: Aleksandra Adamczewska,
Natalia Suchocka, Magdalena Remiszko;
- UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak, kategoria piłka siatkowa: Marzena Szulc, Magdalena
Skorupska;
- Klub Rowerowy MTB Suwałki w Płocicznie-Tartak, kategoria kolarstwo górskie: Jakub
Jeromin.
W kategorii „trener”: Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak
i Paulina Remiszko – trener UKS „REMIK” w Starym Folwarku.
W kategorii „działacz”: Katarzyna Gałaszewska – działacz UKS „SPRINT” w PłocicznieTartak.
W kategorii „zawodnik”, mieszkańcom Gminy Suwałki:
- Suwalski Uczniowski Klub Siatkówki / Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki,
kategoria piłka siatkowa / piłka nożna: Michał Wiśniewski,
- LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach / Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak, kategoria
sumo Konrad Wasilewski,
- MUKS „OLIMPIJCZYK” w Suwałkach, kategoria pływanie: Julia Gwaj, Mateusz
Pietkiewicz,
- Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, kategoria lekkoatletyka
Julia Marcinkiewicz.
Wójt Gminy podziękował za przybycie i pogratulował za osiągniecia sportowe, życzył dalszych
sukcesów. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o ogłoszenie kilku minut przerwy
w obradach aby można było wykonać pamiątkowe zdjęcie.
Przewodniczący Rady pogratulował wszystkim działaczom, sportowcom, rodzicom i zaprosił
wszystkich do wspólnego zdjęcia oraz ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji
Po przerwie obrady zostały wznowione o godz. 9³º.
Ad. 5
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 28 lutego
2019 r. do dnia 26 marca 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IV Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 26 lutego 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. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że przedmiotem uchwały jest
udzielenie pomocy finansowej w wysokości 60 000 zł dla Powiatu Suwalskiego na budowę
chodnika w m. Gawrych Ruda. W związku z otwarciem przetargu przez Powiat Suwalski oraz
brakiem możliwości zwiększenia kwoty finansowania inwestycji przez Powiat Suwalski,
zachodzi konieczność udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu i przekazanie
środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania na: „Budowę ciągu pieszo-rowerowego
w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina 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 V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suwalskiemu - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że zmiany do budżetu Gminy Suwałki
zostały omówione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w
sprawie. 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 V/48/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2019 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata
2019-2024 został omówiony na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w
sprawie. 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 V/49/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr
9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wyjaśnił, że rada gminy decyduje
o wyodrębnione w budżecie gminy funduszu sołeckiego, do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża
zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Kwota funduszu sołeckiego
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wyodrębniona na przyszły rok wynosiła by 936 tys. zł. Wyodrębnienie funduszu z budżetu
gminy skutkowałoby to rozdrobnieniem środków, co byłoby utrudnieniem do zrealizowania
przez gminę dużych inwestycji oraz projektów unijnych, jako pozyskanie dofinansowania np.
do 50 %. To też było przedmiotem na spotkaniu sołtysów w miesiącu lutym i sołtysi
powiedzieli, że jednak nie ma sensu wyodrębniania funduszu sołeckiego gdyż często może to
się spotkać z tym, że sołtysi, będą mieli problem z uzgodnieniem, w której części wsi coś zrobić
i te środki finansowe skierować w przypadku jak miejscowość ma kilka linii. Środki finansowe,
które mogą być wydatkowane przypadające na miejscowość wahają się od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych w przypadku większych miejscowości np. Krzywe w wysokości 40 tys. zł.
Gmina w większości wykonuje te zadania, które są zgłaszane przez radnych sołtysów
i mieszkańców. W chwili obecnej w budżecie gminy ponad 22 % środków finansowanych jest
przeznaczone na inwestycje. Jest to dosyć dużo, gdzie inne gminy mają 17% i żebyśmy mogli
te środki finansowe pozyskać i umiejętnie wykorzystywać, także te pieniądze możemy
wykorzystać jako wkład własny do projektów, a tych projektów ze środków finansowych
z unii europejskiej w przyszłym roku jest zaplanowano dosyć dużo. Przy utworzeniu funduszu
sołeckiego gmina może otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 30 %
wykonanych wydatków. W przypadku naszej gminy byśmy otrzymaliśmy najniższy procent
dofinansowania ze względu na wysokie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
W związku z tym został przygotowany projekt uchwały o nie wyrażeniu zgody na nie
wyodrębnienie w budżecie gminy Suwałki na 2020 rok środków na fundusz sołecki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że trzeba by było spróbować i zobaczyć jak to
działa na okres próbny. Może znajdą się ludzie, którzy będą mieli ochotę coś zrobić dla własnej
wsi, dla społeczeństwa. Wszystko decyduje za nas ktoś, niech zadecyduje ten gospodarz co jest
na miejscu. Należy dać szansę, jeżeli nie będzie sprawdzało się można zawsze cofnąć.
Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr V/51/19 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet
sołtysom Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały i poinformował, że
miesięczna dieta sołtysa z kwoty 150 zł zostaje zwiekszona na kwotę 200 zł. W przypadku
nieobecności sołtysa na zebraniu sołtysów organizowanym przez Wójta Gminy, dieta ulegnie
pomniejszeniu o 10 % za każdą nieobecność.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr
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V/51/19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy
Suwałki - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019
roku.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie, do dnia 31 marca,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W programie wprowadzono między innymi zapis, który mówi, że przy adopcji psa wyłapanego
z terenu Gminy Suwałki dla osób, które adoptują psa dofinansowanie w wysokości do 300 zł
na jednego adoptowanego psa. Podstawę wypłaty stanowić będzie umowa zawarta z Gminą
Suwałki. Warunkiem realizacji świadczenia będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego
przyjęcie psa do adopcji oraz dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków związanych
z wyposażeniem i utrzymaniem psa.
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. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR V/52/19
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2019 roku – stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości
449/4 położonej w obrębie Krzywe, na zlecenie Gminy Suwałki uległa zmianie numeracja
działek. W związku z tym, przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa niezbudowana
o nr 449/6 po pow. 0,2116 ha w obrębie Krzywe.
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 V/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że do tut. Urzędu wpłynął wniosek
o nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 52 o pow. 0,2294 ha położonej
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w obrębie ewidencyjnym Przebród. Wniosek ten został przedstawiony na Komisji Gospodarczej
Rady Gminy Suwałki, która zaopiniowała pozytywnie zgodę na sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu. Nieruchomość nie jest zabudowana. Położona jest na terenie objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na obszarze oznaczonym symbolem
1MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
nieuciążliwymi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 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 V/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi załącznik nr
14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym
na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że projekt uchwały określa organizację
transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki do placówek wychowania
przedszkolnego i szkół poprzez zastosowanie trzech form transportu określonych w § 3 projektu
uchwały. Oprócz tego w projekcie uchwały zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Suwałki, wobec których
Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku. Przypadki, w których będzie organizowany dowóz
i opieka takim dzieciom zostały omówione w § 4 niniejszej uchwały. Uchwała będzie
obowiązywała od 1 września 2019 r.
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
V/55/19 w sprawie organizacji transportu dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy
Suwałki do placówek wychowania przedszkolnego i szkół - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 15
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2018 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z działalności Komisji
Rady za 2018 rok zostały omówione na wszystkich Komisjach Rady Gminy Suwałki.
Nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedłożonych sprawozdań, w związku z czym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2018 rok, zostały przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2018 rok
- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2018 rok - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
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- Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2018 rok - stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki
za 2018 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2018 rok było omawiane na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy Suwałki, zapytał czy są pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji
nie było.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za
2018 rok zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 19 protokołu.
Ad. 17
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok
2018.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2018 rok było omawiane na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów
w dyskusji nie było. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach za 2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie - stanowi załącznik nr 20 protokołu.
Ad. 18
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za 2018 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady było na komisjach, czy są uwagi do tego sprawozdania,
nie było.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok było omawiane na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok zostało przyjęte - stanowi
załącznik nr 21 protokołu.
Ad. 19
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok było omawiane na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie zostało przyjęte - stanowi
załącznik nr 22 protokołu.
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Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania
„Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej NR 1142B do drogi
wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała WodaPrudziszki, gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
na terenie województwa podlaskiego.
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. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR V/56/19
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda
(od drogi powiatowej NR 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika
do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki, gm. Suwałki” w roku 2019-2020 w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych na terenie województwa podlaskiego - stanowi załącznik
nr 23 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwalę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę.
Bartłomiej Żuchowski – p.o. Kierownika Ref. ds. PP omówił projekt uchwały. Skargą z dnia
11 marca 2019 r. wniesioną w dniu 18 marca 2019 r. do Rady Gminy Suwałki, skierowaną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Rady Gminy
Suwałki, Wojewoda Podlaski zaskarżył uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec w gminie Suwałki. Skarżący w uchwale zarzucił
rażące naruszenie przepisów prawa tj.: sformułowania definicji „zabudowy zagrodowej” oraz
skomunikowania terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę zagrodową, brak
skonkretyzowanych rozwiązań na rysunku planu w zakresie infrastruktury społecznej,
lokalizacji miejsc parkingowych, rozwiązań komunikacyjnych na terenie 1KD i 2 KD. Analiza
skargi wykazała, że wymienione powyżej zarzuty jako istotne naruszenie przepisów prawa są
bezzasadne, co w odpowiedzi na skargę należy podnieść i wnosić o oddalenie skargi,
ewentualnie stwierdzenie nieważności części zaskarżonych zapisów planu miejscowego. Na
podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi Rada Gminy Suwałki zobowiązana jest przekazać skargę do WSA wraz
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę jest w pełni uzasadnione.
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. Imienny wykaz głosowania
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR V/57/19
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
skargi na uchwalę Nr III/19/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki
i Okuniowiec w gminie Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Andrzej Gwaj – Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w 2018 roku weszło w życie Prawo
wodne, wprowadzające istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami
w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne
związane ze zmniejszeniem retencji. Opłata za usługi wodne będzie przekazywana w 90 % na
rzeczy Wód Polskich, a w 10 % na rzecz Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo
wodne, wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót
lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej
retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała,
że Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Gminy Suwałki, Fundacja Wigry-Pro, Gminy
Ośrodek Kultury w Krzywem zapraszają na XVII koncert pieśni wielkopostnych, który
odbędzie się w kościele parafialnym w Wigrach 7 kwietnia 2019 r. (niedziela), podczas mszy
świętych o godz. 9º° i 12º°. W GOK w Krzywem odbędzie się konkurs na Najpiękniejszą
pisankę wraz z koncertem pieśni wielkopostnych. W miesiącu kwietniu odbędą się regionalne
eliminacje „Wygraj sukces”. Jest to XXIV edycja konkursu ogólnopolskiego. Został złożony
wniosek o pozyskanie środków w ramach projekt pn. „Lato w teatrze” na półkolonie dla dzieci
z Gminy Suwałki.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS – poinformowała, że od 1 września 2019 r. dzieci
z miejscowości Biała Woda będą ujęte w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach
Zwróciła się o poinformowanie mieszkańców, że rodzicie z tej miejscowości mogą zapisywać
dzieci do klasy pierwszej do Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że zostało zlecone dla wykonawców
dokonanie remontu dróg gminnych w ramach równania i żwirowania. Wykonawca otrzymał
polecenie, żeby kontaktował się z sołtysem wsi i informował w jakim dniu będą prace
wykonywane. Prosił o zgłaszanie potrzeb remontu dróg do pracownika urzędu bądź
bezpośrednio do wykonawcy.
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Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o remont drogi powiatowej we wsi Leszczewo
ponieważ jest w bardzo złym stanie. Mieszkańcy zgłaszali do Starostwa Powiatowego ale bez
skutku, może Urząd Gminy by się wstawił w tej sprawie.
Sołtys wsi Korkliny – zwróciła się o remont drogi powiatowej we wsi Korkliny, gdyż jest
połamany asfalt.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zwrócił się z zapytaniem, czy drogi betonowe, które gmina
wykonywała w ostaniem czasie mają jakąś gwarancję. Ostatnio jeździł do wsi Burdeniszki
i zauważył, że droga popękana.
Wójt Gminy – odpowiedział, że jest pięcioletni okres gwarancji i w najbliższym czasie zostanie
wykonany przegląd tych dróg.
Ad. 20
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady V Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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