P R O T O K Ó Ł Nr X/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 sierpnia 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. Jolanta Sztermer
14. Piotr Tomaszewski
Nieobecna Radna Agnieszka Staniszewska.
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, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Mienia Komunalnego,
Bartłomiej Żuchowski – Kierownik 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, Robert Szczęsny – Radny Powiatu Suwalskiego, Stanisław Szwengier – 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 Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych, sołtysów, radnych
powiatowych 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.
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 przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad X sesji Rady
Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX 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 zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda oraz
Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki.
14. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
15. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 82/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej
na 2020 rok.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
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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 głosowania protokół Nr IX/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 31 lipca
2019 r. do dnia 27 sierpnia 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IX Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 30 lipca 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.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił wprowadzone zmiany 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 X/95/19 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.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił 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 X/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy odniósł się do dwóch kolejnych punktów porządku obrad
sesji, że w związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy na realizację projektu
pt.: „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” Punkt Przedszkolny
w Turówce Nowej zacznie funkcjonować od 1 października 2019 r.
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 X/97/19 zmieniającą uchwałę Nr
VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego w Turówce Nowej - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.
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 X/98/19
zmieniającą uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych – stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
Agnieszka Maziarz – Kierownik Ref. ds. In. przedstawiła projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy, na
podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Kierownik Ref. ds. In. w imieniu Wójta Gminy Suwałki zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki, który został radnym przedłożony
wraz z zaproszeniem na sesję. Zmiana polega na zmianie brzmienia § 8 projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadza ścieków na terenie Gminy Suwałki. Uzasadnieniem zmiany
jest konieczność sprecyzowania warunków technicznych, określających możliwość dostępu do
usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wniosek Wójta Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzenie
zmiany do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek
Wójta Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie 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 niniejszego
protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr X/99/19 w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Działki o nr geod. 527/3
o pow. 0,0095 ha i nr geod. 97/3 o pow. 0,0039 ha położone w obrębie ewidencyjnym Krzywe
są użytkowane przez mieszkańców wsi od wielu lat. W związku z tym właściciel działek chce
przenieść nieodpłatnie własność na rzecz Gminy Suwałki w celu uregulowania granic drogi,
która stanowi jej własność.
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/X/100/19 w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe- stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad . 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zamiany działki o nr geod.
55/50 o pow. 0,2284 ha (dr) położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie
stanowiącej własność Gminy Suwałki na nieruchomość oznaczoną nr geod. 55/57 o pow.
0,3821 ha (Bi) położoną w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie dokonuje się w celu
uregulowania stanu prawnego części działki, po której przebiega publiczna droga asfaltowa
wykorzystywana przez mieszkańców Gminy Suwałki jako dojazd do pobliskich wsi: Zielone
Kamedulskie, Zielone Królewskie, Poddubówek za dopłatą.
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.
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr X/101/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości- stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Do tut. Urzędu wpłynął
wniosek z chęcią nabycia działki o nr geod. 16/94 o pow. 0.0423ha w miejscowości Zielone
Kamedulskie z prośbą o jej sprzedaż. Wniosek został przedstawiony na Komisji Gospodarczej
Rady Gminy Suwałki, która wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
nieograniczonego.
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 X/102/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie - stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda
oraz Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Gawrych Ruda oraz
Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na terenie po byłym ośrodku wypoczynkowym.
Teren po byłym ośrodku wypoczynkowym został zabudowany Hotelem nad Wigrami,
natomiast działki do niego przyległe, nie są zagospodarowane zgodnie z ustalonym
przeznaczeniem w planie pod usługi turystyczne. Do tut. urzędu wpłynął wniosek inwestora,
który zamierza powyższy teren zagospodarować pod zabudowę mieszkaniową z usługami,
natomiast teren bezpośrednio przy jeziorze Wigry zagospodarować dla potrzeb turystyki
wodnej. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu występuje już zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna a obecnie działki nie zagospodarowane, przy zmianie planu mogą zostać
zabudowane i wkomponują się w zabudowę występującą w sąsiedztwie. Obecnie obowiązujące
przeznaczenie planistyczne terenu nie spełnia dzisiejszych potrzeb inwestycyjnych
i wymagań w zakresie zagospodarowania terenów. Ustalenia nowego planu miejscowego
winny umożliwiać zagospodarowanie przedmiotowych terenów z wykorzystaniem ich
walorów turystycznych w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.
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 X/103/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
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geodezyjnych Gawrych Ruda oraz Magdalenowo i Wigry w Gminie Suwałki - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 5 sierpnia 2019 roku została przygotowania informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Suwałki za I półrocze, które zostało przekazane Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy:
- informację o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki za I półrocze 2019 roku,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2019 roku.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V-00320-6/19 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku - kserokopia uchwały stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki,
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
została przyjęta jednogłośnie - Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia
5 sierpnia 2019 roku – zarządzenie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 15
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 82/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na
2020 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zapoznał z Zarządzeniem Nr 82/19 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2020 rok.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 sierpnia 2019 roku zostało przyjęte
jednogłośnie – zarządzenie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy podziękował za udział w dożynkach gminnych, które
miały miejsce w dniu 18 sierpnia 2019 r. Jest bardzo zadowolony, że udało się zorganizować,
chociaż w niewielkiej ilości korowody z wieńcami i ma nadzieję, że będzie to przykładem dla
innych miejscowości na rok przyszły. Chcemy w roku przyszłym wzbogacić też oprawę
dożynek o zawody między sołectwami. Podziękował radnym za uczestnictwo,
Przewodniczącemu Rady za współorganizację i sołtysom, którym udało się zmobilizować
swoje miejscowości. Podziękował tutaj obecnym na sesji druhom strażakom, którzy są
w radzie gminy, w radzie powiatu i są sołtysami. Bardzo serdecznie podziękował za pomoc
strażakom, bo pomoc strażaków zawsze jest nieodzowna i potrzebna. Zachęcał do dalszej
współpracy z gminą odnośnie integracji w miejscowościach, bo tych działań w tym roku jest
dużo przy współpracy GOK i niewielkim wkładzie finansowym gminy. Takich spotkań
integracyjnych w gminie jest co raz więcej i dobrze, ponieważ można spotkać się, poznać
sąsiadów, zintegrować się. Ma nadzieję, że w roku przyszłym więcej sołtysów podobną
imprezę zorganizuje w swojej miejscowości, to nie wymaga dużych środków finansowych,
można przyjść z własnym koszykiem a gmina może wesprzeć jakąś oprawą muzyczną tak, żeby
ten czas można było miło spędzić.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor GOK Anecie Perkowskiej
i Pani Kierownik PSG Ilonie Ryżanej za wzorowe przygotowanie i zorganizowanie dożynek
gminnych.
Aneta Perkowska – dyrektor GOK w Krzywem podziękowała za uczestnictwo w dożynkach
gminnych w Przebrodzie w dniu 18 sierpnia 2019 r. Podziękowała dla strażaków z OSP
Wychodne, Potasznia, Sobolewo, Nowa Wieś, Turówka Nowa i Płociczno. Podziękowała
wszystkim zgromadzonym i wszystkim, tym którzy dołączyli się do korowodu. Podziękowała
między innymi tym sołectwom, które wzięły udział w konkursie wieńca dożynkowego. Pięć
wieńców, które wzięły udział w konkursie: I miejsce – Sobolewo, II miejsce – Leszczewek, III
– Krzywe, wyróżnienia – Mała Huta i Turówka Nowa. Podziękowała tym sołectwom, które
wzięły udział w korowodzie i za wystawowe stoisko, które pięknie zaprezentowały się i były
wizytówką gminy tj. Sobolewo, Turówka Nowa, Nowa Wieś, Krzywe, Mała Huta
i Okuniowiec. Podziękowała dla tych osób, które włączyły się w przygotowania, dla osób
z Małej Hucie, którzy włożyli swój wkład finansowy na dekorację sceny.
Dyrektor GOK poinformowała o programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019
w ramach, z którego dofinansowanych zostało pięć inicjatyw zainicjowanych przez
mieszkańców gminy. W niedzielę mieszkańcy Małej Huty sami zorganizowali imprezę przy
środkach finansowych, które otrzymano z tego programu. Zaprosiła na plenerowe seanse
filmowe, które odbędą się 30 sierpnia br. w Wychodnem, 31 sierpnia w Starym Folwarku
i 1 września w Zielonym Kamedulskim. W ramach projektu Dom Kultury + z pozyskanych
środków odbędzie się w Krzywem zakończenie projektu „Roztańczona gmina”, czyli warsztaty
taneczne, warsztaty teatralne a w Sobolewie „Dzień soczewiaka”, czyli warsztaty kulturalne.
Ponadto jesienią planowane są nowe oferty zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem
i w świetlicach gminnych.
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Ad. 18
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady X Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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