P R O T O K Ó Ł Nr VI/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 roku w godzinach 9°°- 955
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, Agnieszka Maziarz – Kierownik
Ref. ds. Inwestycyjnych, 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, Robert Szczęsny – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi w liczbie 15 osób
(w tym 4 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2–4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady VI Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów,
radnych powiatowych 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.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zaprosił Wójta Gminy o wręczenie nagrody za
osiągnięcia sportowe.
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli
nagrodę pieniężną specjalną w kategorii „zawodnik”, mieszkańcowi Gminy Suwałki
Mateuszowi Żukowskiemu - zawodnikowi Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób
Niepełnosprawnych START w Białymstoku, za szczególne osiągnięcia sportowe
w lekkoatletyce: rzut oszczepem i rzut kulą
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.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS w imieniu Wójta Gminy zgłosiła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej –
jako pkt 15. Poinformowała, że ocena zasobów pomocy społecznej jest to sprawozdanie,
w którym znajdują się informacje o aktualnym stanie pomocy społecznej, z jakich powodów
mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia systemu, jaki rodzaj świadczeń pobierają, jaki jest
wiek i płeć klientów. Co roku w oparciu o wnioski i rekomendacje przygotowywana jest ocenia
zasobów pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. Ocena
jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego do Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej na podstawie, której opracowywane są plany wojewódzkie odnośnie systemu
pomocy społecznej.
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 V 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 zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach
użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 2020-2021.
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku
rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw
w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania
uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym
uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów
zdolnych w Gminie Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za
2018 rok.
15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad V 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 V/19 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 27 marca
2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 26 marca 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.
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Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
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 VI/58/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2019 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Zmiana powyższej uchwały
polega na powiększeniu granic opracowania planu miejscowego, co ma przyczynić się do
uruchomienia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości
Okuniowiec.
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 VI/59/19
zmieniającą uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu
geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach
użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 2020-2021.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Poinformował, że został
ogłoszony nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego w przedmiocie montażu instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej.
Gmina planuje takie instalacje zainstalować na swoich budynkach użyteczności publicznej,
czyli Urząd Gminy, szkoły i ujęcia wody. Ujęcia wody generują dużo kosztów, jeżeli chodzi
o produkcję energii. Jeżeli na ujęciach wody zainstalujemy te instalacje to powinniśmy mieć
oszczędności na energii, w związku z czym jest szansa, że ceny ponoszone przez naszych
mieszkańców na zakup wody nie zmienią się a na budynkach użyteczności publicznej zmaleją
rachunki za prąd. Uchwała jest podstawą do złożenia wniosku i podpisania umowy z
wykonawcą na przygotowanie projektu technicznego.
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.
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/60/19 w sprawie wyrażenia zgody
na realizację przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa
instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 20202021 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku
rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Wigierski Park Narodowy
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury
turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli.”. W ramach
planowanych przedsięwzięć o charakterze turystycznym możliwa jest partnerska współpraca
Wigierskiego Parku Narodowego i Gminy Suwałki. Działania projektu będące po stronie
Gminy mają na celu budowę pomostu pływającego na jeziorze Czarnym. Obecnie jest to
pomost drewniany, gdzie gmina co roku ponosi dosyć wysokie nakłady finansowe, żeby ten
pomost remontować i utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. W ramach Programu
można uzyskać wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 84,99%. Pozostałe 14,99%
wartości projektu stanowić będzie wkład własny Gminy Suwałki. Wybudowanie pomostu
przyczyni się do uatrakcyjnienia tej miejscowości a przede wszystkim do bezpieczeństwa na
tej plaży w miejscowości Krzywe.
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 VI/61/19 w sprawie wyrażenia zgody
na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja
infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli” stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza
złożyć wniosek o dofinasowanie projektu „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych
w gminie Suwałki”. Działania projektu mają na celu utworzenie przez Gminę Suwałki,
w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. świetlic środowiskowych w miejscowościach:
Płociczno – Tartak, Przebród i Nowa Wieś. Cała wartość projektu wyniesie 429 499 zł, z czego
wkład własny gminy 6,02 % . Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rodzin, w tym rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i funkcjonowania środowiskowych placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
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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 VI/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Gminę Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych
w gminie Suwałki” - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw
w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza złożyć
wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w
miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”. W ramach projektu zaplanowano utworzenie
trzech placów zabaw w miejscowościach Krzywe (przy Gminnym Ośrodku Kultury), Potasznia
(przy remizie OSP) i Sobolewie (przy siłowni plenerowej i boisku sportowym). Wartość
projektu ze środków własnych Gminy Suwałki wyniesie 54 708 zł gdzie wnioskowanie
o dofinansowanie będzie na poziomie 85 %.
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 VI/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne
place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”- stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania
uczniów zdolnych w Gminie Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że w 2014 roku przez Radę Gminy
Suwałki został przyjęty program wspierania uczniów zdolnych na terenie gminy Suwałki,
Program był kierowany do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Suwałki tj. ucznia
klasy IV-VI szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów gimnazjum . Ustawa z 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła zmianę art. 90t, w którym zmieniono grupę beneficjentów, do których ten
program może być kierowany. W obecnie obowiązującym stanie prawnym program wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży winien obejmować uczniów pobierających naukę na
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały należy uznać za zasadne.
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
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VI/64/19 zmieniającą uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia
30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych
w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym
uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów
zdolnych w Gminie Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Uchwała Nr IV/21/15
Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie realizacji Programu wspierania
uczniów zdolnych w Gminie Suwałki, po zmianie Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 24 marca 2015r. definiuje uczniów jako zamieszkałych w Gminie Suwałki uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz.
2245) wprowadziła obowiązującą od 15 grudnia 2018 r. zmianę w art. 90t. ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. wyrazy "dzieciom i młodzieży" zastąpiono wyrazami
"dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego
bez względu na miejsce zamieszkanie. W obecnie obowiązującym stanie prawnym realizacja
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży winna obejmować uczniów
pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na
miejsce zamieszkania. W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały należy uznać za
zasadne.
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 VI/65/19
w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy
Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Suwałki. Poinformowała, że uchwała ta może być podjęta po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie
przedstawicieli samorządu z przedstawicielami ZNP w celu omówienia projektu uchwały.
Uzgodniono, że zmianie ulegnie: - stawka dodatku funkcyjnego wychowawcy klasy z 60 zł na
80 zł, - maksymalna stawka dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły liczącej do 9 oddziałów
z 700 zł na 900 zł, - maksymalna stawka dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły liczącej od 10
do 12 oddziałów z 1 200 zł na 1 400 zł, - maksymalna stawka dodatku funkcyjnego dyrektora
szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów z 1 300 zł na 1 500 zł. Uzgodniono również, że
maksymalna kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie będzie wyższa niż 500 zł,
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natomiast dla dyrektora 700 zł. Kierownik GZEAS poinformowała, że główną przyczyną
zmiany regulaminu były kontrowersje związane z obecną metodologią liczenia wartości
godziny ponadwymiarowej. Kontrowersje te dotyczyły głównie nauczycieli, którzy mają
ustalone pensum na podstawie art.42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciele Ci w
ramach pensum realizują różne zajęcia tj. np. zajęcia świetlicowe, dydaktyczne, logopedyczne
itp. Nauczycielom tym na dany rok szkolny dyrektor ustala pensum tzw. „uśrednione”. Godziny
wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z obecnie
obowiązującym regulaminem wynagradzania nauczycieli dyrektor musi do celów płacowych
wskazać rodzaj godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin
ponadwymiarowych. Najczęściej w takich wypadkach wykazywane były godziny świetlicowe,
biblioteczne, logopedyczne. Zgodnie z zapisami obecnego regulaminu godzina
ponadwymiarowa płacona była stawką godziny świetlicowej, bibliotecznej czy też
logopedycznej. W proponowanym projekcie regulaminu wynagradzania wartości godziny
ponadwymiarowej oraz godziny doraźnego zastępstwa będzie uzależniona od pensum
nauczyciela.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy dodał, że w Gminie Suwałki wynagrodzenie nauczyciela
za jedną godzinę wynosi około 46 zł brutto, a minimalna płaca miesięczna nauczyciela
kontraktowego 2 900 zł brutto a nauczyciela dyplomowego 5 300 zł brutto.
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 VI/66/19
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 14
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2018 r.
Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG omówiła sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 r. Poinformowała, że zgodnie
z obowiązkiem ustawowym do 30 maja radzie gminy należy złożyć sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok poprzedni. W 2018 roku
ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert. W tym celu Wójt Gminy wydał zarządzenie w dniu
23 lutego 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych. W ramach konkursu zaproszono organizacje do składania ofert na szereg różnych
zakresów tematycznych w różnych sferach. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na
realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 50 000 zł. Były to przede wszystkim
zawody sportowe, różne igrzyska, maratony, również udział zawodników w zawodach
o randze ponadregionalnej, krajowej np. w sumo, zawody lekkoatletyczne, piłkarskie, turnieje
tenisa stołowego również w Polsce jak i na Litwie. Był dofinansowany międzynarodowy
maraton rowerowy MTB a także takie działania skierowane do najmłodszych np. igrzyska
maluchów. Promocja i ochrona zdrowia. Na ten cel na realizację zadań przeznaczono
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w programie kwotę 15 000 zł. Wparciem zostały objęte dwa działania między innymi
Suwalskie Stowarzyszenie Wybór otrzymało wsparcie na program terapeutyczny wspierający
ofiary przemocy w rodzinie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach. Na realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki przeznaczono środki w wysokości
10 000 zł. Zostały przekazane między innymi na zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej.
Stowarzyszenie Wybór otrzymało dofinansowanie na ponadpodstawowy program dla osób
uzależnionych a także odbył się obóz edukacyjno-terapeutyczny w Karpaczu, organizowany
przez Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” z Płociczna-Tartak. Upowszechnianie kultury
i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 21 000 zł.
Zostało przeznaczone na trzy przedsięwzięcia: organizację Festiwalu Smaku i Kultury, XIX
Letnią Filharmonię bukso-Wigry 2018 oraz Stowarzyszenie JAX otrzymało wsparcie na
przedsięwzięcie pod nazwą Kamedulskie Wigry. Turystyka i krajoznawstwo - została
przeznaczona kwota w wysokości 14 800 zł na patrolowanie plaż a także wspieranie imprez
z zakresu turystki aktywnej. Razem na program w 2018 r. przyznano kwotę 96 018 zł. Ponadto
w 2018 r. wpłynęły trzy oferty w ramach tzw. „małych zleceń” na podstawie art. 19a ustawy.
Wójt uznał za celowe przyznanie wsparcia trzem inicjatywom, natomiast w trakcie realizacji
PTTK Oddział w Suwałkach odstąpiło od umowy i zrealizowane zostało tylko przedsięwzięcie
z zakresu zdrowia, czyli doposażenie placówki lecznictwa odwykowego w elektroniczną
dokumentację medyczną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia „Wybór” Oddział Dzienny na kwotę
dotacji 5 000 zł. Ponadto gmina na podstawie umowy wieloletniej z dnia 29 grudnia 2018 r.
przekazała kwotę 801 469,40 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu
pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie.
Są to najważniejsze działania realizowane skierowane do mieszkańców Gminy Suwałki
w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2018 zostało przyjęte jednogłośnie - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS powiedziała, że obserwuje się pozytywną zmianę sytuacji
rodzin z dziećmi ze względu na program 500 plus, jednak nie spada ilość rodzin zagrożonych
problemem przemocy w rodzinie, dysfunkcjonalnością opiekuńczo-wychowawczą,
alkoholizmem, uzależnieniami, co wskazuje na zasadność wzmacniania struktury rodziny oraz
szeroko rozumianej pracy socjalnej. W tej chwili w GOPS jest zatrudniony jeden asystent
rodziny, który pracuje z rodzinami i mamy nadzieję, że za jakiś czas będzie jeszcze jedna osoba,
bo widzimy efekty pracy takich osób. Jest rosnąca potrzeba wsparcia osób starszych,
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niepełnosprawnych, samotnych. Proponujemy tym osobom Dom Pomocy Społecznej, chociaż
nie wszyscy wyrażają zgodę. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie zapewnia
opiekę ale to ciągle jest za mało. Obserwujemy, że z roku na rok będzie co raz większy problem
należałoby pomyśleć o innych rozwiązaniach a nie tylko pomoc społeczna.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do oceny zasobów pomocy
społecznej. Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. została przyjęta jednogłośnie - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował o następujących sprawach:
- Zaprosił na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w dniu 8 maja
2019 roku na placu gminnym w Starym Folwarku.
- W dniu 26 maja 2019 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w związku
z tym urząd będzie przekazywał dużo obwieszczeń do sołtysów celem poinformowania
mieszkańców. Zwrócił się z prośbą o wywieszenie na tablicy informacyjnej.
- W dniu dzisiejszym mieszkańcom gminy są rozdawane są flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku rozdanych będzie 100 flag i będziemy starali powielać rozdawanie tych flag, co
roku żeby z biegiem czasu wszyscy mieszkańcy mieli flagi. Zachęcał do wywieszenia flagi
podczas świąt państwowych, szczególnie zbliżających się świąt tj. 1 maja Święto Pracy, 2
maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja Konstytucji 3-go Maja.
- Przedstawiciele gminy wezmą udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.
Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. św. Aleksandra. Po nabożeństwie pod
Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja odbędą się przemówienia oraz złożenie
kwiatów.
- Starostwo Powiatowe w Suwałkach złożyło wniosek do programu przebudowy dróg przy
wojewodzie. Z powiatu zostało złożonych pięć wniosków, z czego trzy wnioski dotyczą
Gminy Suwałki tj. przebudowa drogi powiatowej Krzywe-Sobolewo, przebudowa drogi 8S
od skrzyżowania do Płociczna i przebudowa drogi żwirowej w Małej Hucie za mostem 1km
100 m.
- W dniu 8 czerwca 2018 r. odbędzie rajd rowerowy z okazji 20-lecia wizyty Papieża Jana
Pawła II na Suwalszczyźnie. Rajd rowerowy rozpocznie się od obelisk a w Wigrach i do
Państwa Milewskich gdzie odbędzie się msza święta polowa, na którą serdecznie zaprosił
mieszkańców.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem zaprosiła do
obejrzenia wystawy prac, wykonanych przez dzieci uczęszczające do GOK w Krzywem.
Tematem wystawy są święta majowe: Dzień Flagi i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zaprosiła na piknik rodzinny do Sobolewa, który odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r. (sobota).
Zapoznała z projektami, które przeszły w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. Projekt
złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu Lato w teatrze, daje
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możliwość zorganizowania półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Suwałki. W tym roku
w projekcie weźmie udział 24 osoby w wieku od 7 do 12 lat. W połowie miesiąca maja będzie
prowadzony nabór. Drugi projekt również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne,
w związku z programem, który jest realizowany, to są inicjatywy lokalne cztery wydarzenia
kulturalne gdzie mieszkańcy decydują co chcą zrobić. Takie spotkania odbędą się cztery
i zdecydujemy w jakich miejscach. Docelowo wiemy, że to na pewno będzie miejscowość:
Sobolewo, Krzywe, Potasznia. Mieszkańcy decydują co chcą robić w ramach tego projektu,
więc będą spotkania informacyjne. Zwróciła się do radnych, sołtysów, żeby pomogli takie
spotkania zorganizować.
Radny Stefan Mackiewicz powiedział, że obserwuje z koleżankami i kolegami radnymi
bywając na sesjach, że w urzędzie pracują nowe osoby szczególnie w kierownictwie, zwrócił
się do Wójta Gminy o przedstawienie tych osób, gdyż radni są zainteresowani nową osobą,
która przybywa do urzędu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że referat inwestycyjny, który zajmował
się wieloma sprawami został podzielony na dwa referaty, czyli referat mienia komunalnego
gdzie kierownikiem jest Pani Alicja Przekop. Gmina od wielu lat rozwija się prężnie i przybywa
co raz więcej zadań i został stworzony referat inwestycyjny a kierownikiem referatu została
Pani Agnieszka Maziarz - długoletni pracownik z doświadczeniem z posiadanymi
uprawnieniami sanitarnymi. Oczywiście jest taki impuls dla nas, że w wielu przypadkach
odnośnie uzgodnień sanitarnych czy właśnie projektów sanitarnych z tej branży będziemy mieli
swojego specjalistę, fachowca gdzie nie będziemy już sięgać i zlecać tego na zewnątrz.
W miesiącu maju w referacie planowania przestrzennego zostanie zatrudniony nowy pracownik
na pół etatu z uprawnieniami architektonicznymi, czyli architekt z uprawnieniami, który będzie
mógł projektować różnego rodzaju obiekty kubaturowe na terenie gminy. Będziemy mieli
lepszy wpływ na to co będzie projektowane i nie będziemy zlecać na zewnątrz. W referacie
planowania przestrzennego kierownik był zatrudniony na pół etatu i ta osoba zmieniła pracę.
Obecnie kierownikiem referatu planowania przestrzennego jest Pan Bartłomiej Żuchowski.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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