P R O T O K Ó Ł Nr IX/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 30 lipca 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. Marian Sawicki
13. Agnieszka Staniszewska
14. Jolanta Sztermer
15. Piotr Tomaszewski
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, Ilona RżanyKierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Dorota Wysocka – Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Tadeusz Chołko –
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 IX Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, kierowników referatów, radnych, sołtysów,
radnego powiatowego oraz wszystkich obecnych na sesji.
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.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedłożonego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie nowego punktu 11. „Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn. „Szlifujemy diamenty - wyższe
kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w PłocicznieTartak oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w Gminie Suwałki”.” Uzasadnił, że Forum
Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia – organizacja pozarządowa, w porozumieniu ze
Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi i Szkołą Podstawową im.
Lotników Polskim w Płocicznie – Tartak opracowały wniosek o dofinansowanie pn.
„Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród
uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie – Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
w gminie Suwałki” mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie
dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych łącznie 116 uczniów. W ramach projektu
planowane są następujące działania: a) doposażenie szkół w nowoczesne pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne) – m.in.
utworzenie międzyszkolnej pracowni multimedialno – językowej w SP w Płocicznie -Tartak;
b) przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne (koło filmowe, koło
artystyczne), zawodowe (doradztwo zawodowe), językowe (jęz. angielski), matematyczne,
cyfrowe (programowanie, grafika rastrowa); przeprowadzenie szeregu zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych itd.; c) organizacja zajęć terenowych i wycieczek. Wartość całego projektu,
wyniesie ok. 423.900,45 zł, natomiast wartość zadań Gminy jako Partnera Projektu, wyniesie
290.280,36 zł. Zadania Gminy będą wiązały się z głównie z obowiązkiem wypłat
wynagrodzeń nauczycielom. Wkład własny Gminy Suwałki do projektu wnoszony jako
udostępnienie pomieszczeń sal szkolnych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi i Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak na
potrzeby realizacji zajęć projektowych wynosi 21.432,00 zł.
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.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
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 IX 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 VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem
do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie – Tartak oraz Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VIII 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 VIII 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 26 czerwca
2019 r. do dnia 30 lipca 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VIII Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 25 czerwca 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 udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Szpital Wojewódzki im.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup
wirówki laboratoryjnej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
i Mikrobiologicznego, na doposażenie szpitala. Gmina Suwałki nie posiada szpitala ani
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przychodni na swoim terenie, lecz mieszkańcy Gminy Suwałki korzystają z punktów opieki
medycznej znajdujących się na terenie Miasta Suwałki. Dotacja zostanie udzielona ze
środków budżetu Gminy Suwałki w wysokości 14 000 zł.
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 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 IX/88/19 w sprawie
udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady – powiedział, że kiedyś były takie ustalenia i uważam,
że to warto uwzględnić w umowie ze szpitalem, żeby w jakiś sposób ten sprzęt został
oznakowany, że jest zakupiony z dofinansowania Gminy Suwałki.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił zaproponowane zmiany do budżetu 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 IX/89/19 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2019 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowej zmiany do przedłożonego projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. Omówiła zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024, w załączniku nr 1 „Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2019-2024 i w załączniku nr 2 „Wykaz
przedsięwzięć do WPF” - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do tego wniosku. Pytań nie
zgłoszono, przystąpiono do głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do protokołu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie 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 IX/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
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Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników.
Krzysztof Gwaj – Z-ca Wójta Gminy omówił projekt uchwały. Procedura wyboru ławnika
obejmuje również zasięgnięcie opinii o kandydatach na ławników. Zgodnie z ustawą Prawo
o ustroju sądów powszechnych, rady gminy zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników. W związku z powyższym, Rada Gminy upoważnia
Przewodniczącego Rady do przesłania wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Białymstoku zawierającego dane osobowe w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach.
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 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 IX/91/19 w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji
o kandydatach na ławników - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Krzysztof Gwaj – Z-ca Wójta Gminy przedstawił projekt uchwały. Projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki wprowadza zmianę wynikającą z ustawy z dnia 13
czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z powyższym nauczycielowi z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy/oddziału
przedszkolnego od 1 września 2019 r. będzie przysługiwał dodatek funkcyjny w wysokości
300,00 zł.
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 /92/19 zmieniającą uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia
2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”.
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Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG przedstawiła projekt uchwały. Gmina Suwałki jako
Partner Wiodący projektu w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rejonu
Oszmiańskiego - Partner projektu, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Tradycja
łączy narody”. Projekt został złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach Programu można uzyskać wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 90%, natomiast wkład własny
Gminy Suwałki wyniesie 10 %, tj. 4 117,60 EUR (17 293,92 zł). W ramach projektu
zaplanowano m.in.: organizację warsztatów z plastyki i muzyki dla dzieci i młodzieży
z Gminy Suwałki, udział w warsztatach na Białorusi młodzieży z Polski
i odwrotnie, organizację festynu „Noc Kupały”, udział w organizowanych przez Partnera
z Białorusi: festynie „Bogacz” oraz seminarium „Spadek kultury regionu”. Projekt został
zakwalifikowany do dofinansowania, jednak umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po
spełnieniu warunków wskazanych przez Wspólny Komitet Monitorujący Program. Wobec
powyższego, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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 IX/93/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Tradycja łączy narody” - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki partnerskiego projektu pn. „Szlifujemy diamenty wyższe kompetencje
kluczowe do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak
oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w Gminie Suwałki”.
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 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 IX/94/19 w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn. „Szlifujemy diamenty
wyższe kompetencje kluczowe do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół
w Płocicznie-Tartak oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w Gminie Suwałki”stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad . 12
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował i zaprosił na „Święto Plonów Gminy
Suwałki”, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r. w Przebrodzie.
Poinformował, że w ramach realizacji programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne w 2019
roku dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury
w Krzywem otrzymał środki na kwotę 23 100 zł na inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców
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gminy. W ramach pozyskanych środków będą przeprowadzane m. in.: - warsztaty taneczne
„Roztańczona Gmina” - kwota 5 000 zł, - warsztaty teatralne: „Przyszła Baba do Doktora
i Chłop Tys” – kwota 4 600 zł, - warsztaty kulinarne i dzień soczewiaka: „Międzykulturowy
Smak Natury – kwota 3 000 zł, trzy seanse filmowe w miejscowościach Stary Folwark,
Wychodne, Zielone Kamedulskie „Usiądź w Kinie w Naszej Gminie – kwota 5 200 zł, festyn nad jeziorem „ Mała Huta w Lustrze Koleśnego” – kwota 5 300 zł. Fundacja na rzecz
rozwoju Gminy Suwałki zaprasza na zawody piłki plażowej, które odbędą się 2 sierpnia 2019
r. (piątek) w Osinkach.
Zaprosił na spływ kajakowy szlakiem papieskim pn. „Tajemnice Zawierzenia”, który jest
organizowany przez Fundację Wigry Pro – Pokamedulski Klasztor w Wigrach oraz Gminę
Suwałki z okazji XX-Lecia pobytu Św. Jana Pawła II w Wigrach w dniu 10 sierpnia 2019 r.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zwrócił uwagę koleżankom i kolegom radnym, że
aktywność radnego to nie jest tylko udział w komisjach i w sesjach, zachęcam do udziału
w tych różnych imprezach, które organizowane są na terenie gminy. Na ostatnim festynie
w Starym Folwarku było 4 radnych na 15, to jest bardzo mało, mam nadzieje, że na
dożynkach i innych spotkaniach, które są organizowane w miejscowościach będzie większy
udział i zaangażowanie koleżanek i kolegów radnych.
Ad. 13
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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