P R O T O K Ó Ł Nr VIII/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 25 czerwca 2019 roku w godzinach 9°°- 945
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. Janusz Bałtrukanis
2. Natalia Czerwińska
3. Lucyna Golubek
4. Tomasz Adam Jankowski
5. Marek Jeromin
6. Mariusz Waldemar Józefowicz
7. Beata Kożuchowska
8. Stefan Mackiewicz
9. Adam Nieszczerzewicz
10. Jarosław Ostrowski
11. Grzegorz Rozumowski
12. Agnieszka Staniszewska
13. Jolanta Sztermer
14. Piotr Tomaszewski
Nieobecny Radny Marian Sawicki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy, Krzysztof Andrzej Gwaj –
Zastępca Wójta Gminy, Hanna Bagińska – Kierownik Ref. ds. Organizacyjnych, Ewa
Sienkiewicz – Kierownik Ref. ds. Finansowych, Agnieszka Maziarz – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Mienia Komunalnego, Bartłomiej
Żuchowski – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Edyta Woroniecka –
pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Cezary
Folejewski – radca prawny, Tadeusz Chołko – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi w liczbie
12 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 VIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, kierowników referatów, radnych, sołtysów, radnego
powiatowego oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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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 15 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program
rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału
Przedszkolnego
w Starym Folwarku.”. Uzasadnił, że Fundacja Forum
Inicjatyw Społecznych w Budzie Ruskiej złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.:
„Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu
Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”. W ramach projektu
przewidziano współpracę partnerską z Gminą Suwałki. Głównymi realizatorami projektu
będą Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punkt
Przedszkolny w Starym Folwarku. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji
kluczowych
43 dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego i Oddziału
Przedszkolnego w Starym Folwarku poprzez realizację dodatkowych zajęć z TIK –
wprowadzenie do programowania, przyrodniczych, przedsiębiorczości, języka angielskiego,
artystyczno-ruchowych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości oferty
edukacyjnej Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku. W
ramach Programu można uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości do
94,01%. Pozostałe 5,99% wartości projektu stanowić będzie wkład własny Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w postaci udostępnienia pomieszczeń na cele
organizacji zajęć.
- w pkt 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
przez Gminę Suwałki do partnerskiego projektu pn.: „Od najmłodszych lat zdobywamy
świat”. Uzasadnił, że Firma Quality Partners s.c z siedzibą w Warszawie zaproponowała
złożenie do 31 lipca 2019 r. wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Od najmłodszych lat
zdobywamy świat" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 W
ramach projektu przewidziano współpracę partnerską z Gminą Suwałki oraz Gminą
Przerośl. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół
podstawowych
z obszarów wiejskich. Szkoły planowane do objęcia projektem to Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak, z gm. Przerośl : Szkoła Podstawowa w Przerośli i Szkoła Podstawowa
w Pawłówce. Wkład własny wnoszony jest bez kosztowo jako użyczenie sal szkolnych na
potrzeby realizacji zajęć projektowych. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
Pozostałe punkty porządku obrad otrzymują kolejną numerację.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 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
14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało
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się – 0. Porządek obrad VIII 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 VII 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 ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom
stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych
w Gminie Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XLVI/400/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki
z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/253/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki
Honorowej Gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju
kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego
w Starym Folwarku.”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
Suwałki do partnerskiego projektu pn.: „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VII 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 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowana protokół Nr VII/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 1 czerwca
2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VII Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 31 maja 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.
Ewa Sienkiewicz – Kierownik Ref. ds. Finansowych przestawiła projekt 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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR VIII/76/19 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.
Ewa Sienkiewicz – Kierownik Ref. ds. Finansowych omówiła wprowadzone zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 w budżecie roku 2019.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VIII/77/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i publicznych punktów
przedszkolnych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Projekt uchwały przedstawia
plan sieci oddziałów przedszkolnych, które są zorganizowane we wszystkich szkołach
podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Suwałki. Sieć ta jest uzupełniona o Punkt
Przedszkolny w Płocicznie –Tartak, Punkt Przedszkolny w Przebrodzie, Punkt Przedszkolny
w Starym Folwarku oraz od 1 września 2019 r. o Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej.
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.
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 VIII/78/19 w
sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych - stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom
stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych
w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W dniu 30 kwietnia
2019 roku Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania
uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania
uczniów zdolnych w Gminie Suwałki. Dnia 31 maja 2019 roku do Rady Gminy Suwałki
przesłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia
nieważności § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) i pkt 2 ppkt a), § 5 ust. 1, ust. 4, ust. 6 oraz § 7 Załącznika
do uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w
ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki. Po uzgodnieniu z
Wydziałem Nadzoru
i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
przygotowano projekt uchwały zmieniającej, uwzględniający kwestionowane zapisy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 VIII/79/19
zmieniająca uchwałę Nr VI/65/19 Rady Gminy Suwałki z dnia
30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom
stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych
w Gminie Suwałki– stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Edyta Woroniecka – pracownik GOPS poinformowała, że projekt uchwały Rady Gminy
Suwałki w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego wynika ze
zmiany art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, stosownie do art. 39
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony o osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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 VIII/80/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XLVI/400/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Prokurator Regionalny
w Białymstoku skargą z dnia 24 maja 2019 r. wniesioną w dniu 29 maja 2019 r. do Rady
Gminy Suwałki, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,
zaskarżył uchwałę Nr XLVI/400/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Suwałki. Skarżący zarzucił istotne naruszenie prawa, tj. art. 12 ust. 3 w zw. z art.1 ust.1 i
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi , polegające na postanowieniu w § 2 pkt 1 lit. ,,a” - ,,c” w/w
uchwały, że punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od takich obiektów
jak: szkoły, przedszkola, obiekty sakralne i cmentarze, z wyjątkiem wolnostojących
kapliczek, krzyży, figur i innych obiektów tej kategorii, obiektów sportowych oraz
publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, która to odległość pozostaje w
oczywistej i rażącej sprzeczności
z celami wskazanej ustawy, tj.
koniecznością realizowania obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu, w
szczególności w stosunku do osób małoletnich oraz tworzeniu warunków motywujących
powstrzymywanie się od jego spożywania. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
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2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Rada Gminy Suwałki
zobowiązana jest przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z
aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. 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 VIII/81/19 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę
Nr XLVI/400/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad . 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki
z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr II/12/18 Rady
Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W Programie Współpracy
Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. przyjętym uchwałą Nr II/12/18
Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. zasadne jest wprowadzanie
zadania priorytetowego, polegającego na wspieraniu działań mających na celu rozwój
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, w tym min. małej
architektury, plaż, boisk, pomostów, itp., które będą wykorzystywane na organizację
wydarzeń z udziałem mieszkańców Gminy Suwałki. Zadanie to zostało w 2019 r.
wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców gminy i organizacje pozarządowe podczas
różnych spotkań z władzami Gminy Suwałki. Po analizie propozycji mieszkańców uznano, że
może to zachęcić mieszkańców
i organizacje do współtworzenia miejsc,
które przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców, integracji społeczności
lokalnej i podniesienie atrakcyjności turystycznej naszej gminy. W związku z powyższym,
wprowadza się zmiany w w/w Programie w postaci dodatkowego zadania polegającego na
wspieraniu działań mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i
okołoturystycznej, w tym min. małej architektury, plaż, boisk, pomostów, itp., które będą
wykorzystywane na organizację wydarzeń z udziałem mieszkańców Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. 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 VIII/82/19 zmieniającą Program
Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przyjęty
uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
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przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na
2019 r. - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/253/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki
Honorowej Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Podjęcie przedmiotowej
uchwały wynika z konieczności aktualizacji składu Konwentu Odznaki Honorowej Gminy
Suwałki, który jest organem opiniodawczym Wójta Gminy Suwałki w zakresie opiniowania
wniosków o nadanie odznaki Honorowej Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. 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 VIII/83/19 zmieniającą uchwałę
Nr XXX/253/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że nabycie działki o nr geod. 5/17 o
pow. 0,0515 ha położonej w miejscowości Gawrych Ruda umożliwi właścicielom sąsiednich
działek dojazd do drogi publicznej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 VIII/84/19 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda- stanowi załącznik
nr 15 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Andrzej Gwaj – Zastępca Wójta Gminy poinformował, że 31 grudnia 2019 r. kończy się
kadencja ławników sądów powszechnych. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego
w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Suwałki z prośbą o dokonanie wyboru na
ławników: - do Sądu Okręgowego w Suwałkach – 4 ławników: - do Sądu Rejonowego w
Suwałkach – 2 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy. Rada gminy
przed przystąpieniem do wyborów ławników powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady
gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie. Osoby wymienione w projekcie uchwały zapewniają
merytorycznie prawidłowy przebieg tego postępowania. Zwrócił się o przyjęcie niniejszej
uchwały.
8

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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
do protokołu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr VIII/85/19 w sprawie
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju
kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego
w Starym Folwarku.”
Projekt uchwały został omówiony w pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. 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 VIII/86/19 w sprawie wyrażenia zgody
na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu
pn.: „PrzyrodaSuwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu
Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku.”- stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę Suwałki do partnerskiego projektu pn.: „Od najmłodszych lat zdobywamy
świat”
Projekt uchwały został omówiony w pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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
VIII/87/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Suwałki do
partnerskiego projektu pn.: „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”- stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zaprosił na imprezy, które odbędą się w najbliższym
czasie tj.: - w dniu 20 lipca 2019 r. festyn w Starym Folwarku; - w dniu 10 sierpnia 2019 r.
spływ kajakowy szlakiem papieskim; – w dniu 18 sierpnia 2019 r. dożynki gminne.
Poinformował, że wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko, można składać drogą
elektroniczną od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. W najbliższym czasie
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zostanie zorganizowane szkolenie z obsługi komputera dla osób 60 plus z terenu gminy. W
chwili obecnej na terenie gminy prowadzone jest koszenie traw z poboczy dróg a żwirowanie
dróg gminnych jest wykonywane na bieżąco, jeżeli są takie potrzeby proszę zgłaszać.
Czekamy na listę rankingową odnośnie dróg, które chcielibyśmy utwardzić w tym roku. W
dniu dzisiejszym wspólnie z Prezydentem Miasta Suwałki spotkamy się z Wojewodą
Podlaskim odnośnie budowy łącznika drogi Filipów - ul. Bakałarzewska. Wybudowanie tego
łącznika umożliwi przejazd samochodom wożącym kruszywo, że nie będą jeździły przez
Miasto Suwałki a tylko łącznikiem drogi do węzła przy ul. Bakałarzewskiej wjeżdżając w
drogę ekspresową. Chcemy przejąć ten grunt, żeby gmina na własnym gruncie mogła
wybudować drogę dla transportu ciężarówek.
Radna Jolanta Sztermer – wystąpiła z wnioskiem w imieniu sołtys wsi Burdeniszek
o ustawienie drogowskazu przy drodze powiatowej, przy skręcie do miejscowości Wigry do
klasztoru. Wcześniej był drogowskaz ale być może został zdemontowany do odnowienia.
Zwróciła się z prośbą o sprawdzenie i postawienie tego drogowskazu ponieważ do m. Wigry
bardzo dużo ludzi jedzie, a nie zawsze nawigacja kieruje tak jak trzeba.
Radny Powiatowy Tadeusz Chołko – odpowiedział, że wczoraj złożył wniosek do Starosty
Powiatowego z prośbą, żeby w trybie pilnym został ten drogowskaz postawiony.
Ad. 18
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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