P R O T O K Ó Ł Nr VII/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 31 maja 2019 roku w godzinach 12°°- 1325
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, Agnieszka Maziarz – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych, Ewa
Sienkiewicz – Kierownik Ref. ds. Finansowych, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Mienia
Komunalnego, Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej,
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 10 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 VII 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.
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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 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 VII sesji
Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.
6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum
zaufania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018
rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce
Nowej.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VI 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.
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Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowana protokół Nr VI/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 30 kwietnia
2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VI Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 30 kwietnia 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
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.
Krzysztof Gwaj - Zastępca Wójta przestawił raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2018.
Raport o stanie gminy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Poinformował, że zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport został wprowadzony
Zarządzeniem Nr 51/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 maja 2019 r., które zostało
opublikowane w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki. Raport składa się
z sześciu kluczowych dziedzin, które opisują całokształt działania Wójta i Urzędu Gminy
w 2018 roku tj. finanse gminy, mienie komunalne, polityka społeczno-gospodarcza,
planowanie przestrzenne, oświata i kultura, pomoc społeczna. Raport zawiera materiały, które
radnym są doskonale znane, gdyż są one na bieżąco przekazywane. Ideą tego raportu jest to
by mieszkańcy gminy mogli w sposób bezpośredni ingerować, bądź też rozmawiać z Wójtem
na temat stanu gminy, czy na temat stanu podjętych czynności prowadzących do jej rozwoju.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie
gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy i radni
mogą zabrać głos i pytać wójta na temat podjętych działań w roku ubiegłym.
Zastępca Wójta wystąpił z wnioskiem, o udzielenie dla Wójta Gminy Suwałki wotum
zaufania za rok 2018, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za
2018 r.
Ad. 6
Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2018
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odczytał informację o zasadach zgłaszania się
mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok, która
była zamieszczona na stronie Urzędu Gminy.
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Przewodniczący Rady poinformował, że żadne zgłoszenie od mieszkańców do niego nie
wpłynęło. Zapytał, czy koś z radnych chce zabrać głos w sprawie raportu o stanie Gminy
Suwałki za 2018 rok.
W debacie nad raportem zabrał Radny Stefan Mackiewicz.
Radny Stefan Mackiewicz – powiedział, że obecny skład rady gminy nie znacznie zmienił się,
więc większości radnym znane są działania gminy, gdyż to ta rada uczestniczyła
w działaniach gminy i tworzeniu prawa a Wójt jako organ wykonawczy realizował ich
wykonanie. Stwierdził, że rada gminy razem z wójtem dąży do tego, żeby gmina rozwijała
się we właściwym kierunku. Wystąpił z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy wotum
zaufania.
Więcej głosów w dyskusji – nie było.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum
zaufania.
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 VII/67/19 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2018 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że Zarządzeniem Nr 33/19 z dnia
15 marca 2019 roku przedstawiono Radzie Gminy Suwałki sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wójt Gminy przedstawił krótkie podsumowanie wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018
rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwała Nr V-00321-4/19 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 marca 2019 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok – kopia uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR VII/68/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Suwałki za 2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok i sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2018 rok – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr V-00322-1/19
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 maja 2019
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.
Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych – uchwała stanowi załącznik nr
14 do protokołu.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki za 2018 rok – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Suwałki absolutorium. 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 VII/69/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Suwałki absolutorium – uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy podziękował w swoim imieniu jako wójt pełniący
funkcję obecnej kadencji jak i w imieniu Tadeusza Chołko, który był wójtem poprzedniej
kadencji a w chwili obecnej jest radnym powiatowym, za udzielone wotum zaufania i za
udzielenie absolutorium. Powiedział, że Gmina Suwałki od wielu lat rozwija się bardzo
dynamicznie, dużo inwestycji jest realizowanych, podejmowane są różnego rodzaju inne
inicjatywy, działania na różnych płaszczyznach z korzyścią dla mieszkańców, bo taka jest
rola urzędu. Dobra współpraca pomiędzy radą a wójtem pozwala na podejmowanie dobrych
decyzji i realizację właściwych kierunków. Również podziękował kierownikom jednostek
organizacyjnych i referatów za pracę i zwrócił się z prośbą o przekazanie podziękowań dla
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pracowników urzędu, bo jest to wspólny sukces. Bardzo dziękuje i liczy na dalszą dobrą
współpracę.
Przerwa – 10 minut.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że został ogłoszony nabór wniosków na
dofinansowanie budowy dróg gminnych i dróg powiatowych. Na komisjach radny gminy
dyskutowano o możliwości skorzystania ze środków na budowę i przebudowę dróg. Drogi,
które były planowane do budowy w tym roku, ta wartość została podzielona na połowę, czyli
50% dofinansowania a 50 % wkład własny. Przy założeniu, że gmina otrzyma
dofinansowanie 50 %, co pozwoli na to, że ten wkład własny przekaże powiatowi na
realizację zadań powiatu na terenie naszej gminie na drogi powiatowe. Mieszkańców, czy
uczestników ruchu drogowego nie interesuje jakimi drogami jeżdżą, czy to są drogi gminne,
czy drogi powiatowe, chodzi o to, żeby przemieszczali się drogami dobrymi w dobrym stanie
technicznym i bezpiecznie. Na terenie gminy drogi powiatowe wymagają remontów. Są
jeszcze drogi nieutwardzone i drogi utwardzone ale asfalt jest tak popękany, że nakłady
remontu z kilku lat przewyższają koszty naprawy tych dróg. Po rozmowach ze Starostą
Powiatowym doszliśmy do pewnego konsensusu, że gmina do przebudowy dróg udzieli
pomocy finansowej do 50% całkowitej wartości remontu przebudowy dróg: - drogi
Płociczno-Dubowo-Poddubówek w wysokości 330 158,81 zł; - drogi Krzywe-SobolewoPłociczno-Gawrych Ruda-Słupie w wysokości 1 123 458,17 zł: - droga Suwałki-Mała HutaStary Folwark w wysokości 208 396,87 zł. Te kwoty mogą ulec zmianie ponieważ jest to
wartość kosztorysowa a rzeczywiste kwoty będą znane po wyłonieniu wykonawców w drodze
przetargu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie 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 protokołu,
w którym mimo oddania głosu i obecności w tym czasie na sesji radnego Marka Jeromin „za”
przyjęciem uchwały wykaz imienny podaje – „brak głosu”.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/70/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suwalskiemu– uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Dotyczy dofinansowania drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych
Ruda-Słupie oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki-Sobolewo.
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
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uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/71/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suwalskiemu– uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Dotyczy dofinasowania drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała HutaStary Folwark.
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 protokołu Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/72/19 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu– uchwała stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok. Omówiła zmiany do budżetu Gminy Suwałki na
2019 rok - stanowią załącznik nr 20 do protokołu
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. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 0. 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 VII/73/19
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok – stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
Danuta Bućko – Wójt Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. Omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024 – stanowią załącznik nr 22 do protokołu
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
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Suwałki na lata 2019-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 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 VII/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr
23 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Turówce Nowej.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Mieszkańcy miejscowości
Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków Folwark, Korobiec, Taciewo i Korkliny wielokrotnie
na zebraniach wiejskich zgłaszali potrzebę zorganizowania placówki wychowania
przedszkolnego dla dzieci z tych miejscowości. W odpowiedzi na potrzebę środowiska
lokalnego postanowiono utworzyć Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej. Punkt
Przedszkolny w Turówce Nowej tworzy się z dniem 1 września 2019 r., na okres od
1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działalność Punktu w Turówce Nowej będzie
dofinansowana w ramach otrzymanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej na realizację
projektu pn. „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej. Punkt przedszkolny w Turówce Nowej będzie
podporządkowany dla Szkoły Podstawowej w Przebrodzie. Jeżeli będzie taka potrzeba, urząd
zorganizuje dowóz dla tych uczniów, którzy skończą przedszkole, żeby kontynuować dalej
naukę w szkole Przebrodzie.
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 VII/75/19 w sprawie utworzenia
Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – radny powiatowy powiedział, że będąc Wójtem Gminy miał przyjemność
razem z obecnym Wójtem Gminy ten rok miniony pracować jak, zresztą nie tylko ten ale
przez 16 lat. Odniósł się do sukcesu, bo przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne zostały
zrealizowane na kwotę ponad 16 mln zł, to jest naprawdę dużo i trzeba się z tego cieszyć. Nie
jest mu obojętne, też to co się dzieje na terenie gminy, czy powiatu jako zwykłemu nawet
człowiekowi nie mówiąc radnemu, czy byłemu wójtowi. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to
gdyby gmina nie wsparła finansowo, to powiat by nie wykonał tyle dróg i mieszkańcy by
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jeździli po drogach zniszczonych jak do tej pory. Dlatego korzystając z okazji, że jest
możliwość pozyskania dodatkowych środków to dobrze, że gmina włącza się i współfinansuje
przebudowy dróg powiatowych. Podziękował i zwrócił się do Wójta Gminy, że największym
skarbem naszej gminy są ludzie tutaj pracujący i ich umiejętności, doświadczenie, talenty i to
jest wielki skarb. Zwrócił się do Wójta Gminy, że trzeba szanować i pielęgnować to wtedy
gmina będzie się tak rozwijała jak do tej pory. Podziękował pracownikom, wszystkim
radnym bo z większością radnych miał przyjemność współpracować a szczególnie tym,
którzy byli życzliwi.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zaprosił na rajd rowerowy upamiętniający 20. rocznicę
wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Suwalszczyźnie, który odbędzie się w dniu 8 czerwca
2019 r. Rowerzyści przejadą dokładnie tą samą trasą, którą 20 lat temu podróżował Papież.
Ruszają z klasztoru w Wigrach do Państwa Milewskich w miejscowości Leszczewo, gdzie
odbędzie się msza święta.
Radny Stefan Mackiewicz – wystąpił z wnioskiem:
- o wykoszenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Krzywe przy skrzyżowaniu
z drogą w kierunku jeziora oraz zamontowanie lustra.
- zamknięcie szlabanu na drodze gminnej przy Wigierskim Parku Narodowym w Krzywem.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem zaprosiła na przegląd twórczości wokalnoinstrumentalnej dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem oraz Centrum Kulturalnego mieszkańców wsi Wychodne, który odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2019 r. Poinformowała, iż tegoroczna edycja projektu „Seniorzy w Akcji”
będzie realizowana w Sobolewie. Projekt napisany przez animatorkę Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem został zakwalifikowany do III etapu konkursu. Z 143 poprawnie
złożonych listów intencyjnych do II etapu zakwalifikowano 59. Następnie w II etapie do
realizacji końcowej wybrano 22 zgłoszenia, w tym projekt na pracownię zielarską
w Sobolewie. Jesteśmy jedyną instytucją w województwie podlaskim, która otrzyma
dofinansowanie z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Realizacja działań projektowych
rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Poinformowała, że od dnia 3 czerwca 2019 r. będzie
można zgłaszać uczestnictwo dzieci w koloniach. Zaznaczyła, że pierwszeństwo mają te
dzieci, które jeszcze nie brały udziału w koloniach. Zaprosiła na festyn w Starym Folwarku,
który odbędzie się 20 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Prezesa Sądu Okręgowego Suwałkach z dnia
8 maja 2019 r., skierowanym do Przewodniczącego Rady, w którym poinformował, że na
okres kadencji 2020-2023 niezbędne jest wybranie: - do orzekania w Sądzie Okręgowym
w Suwałkach - 4 ławników; - do orzekania w Sądzie Rejonowym w Suwałkach - 2 ławników,
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 ławnika.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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