P R O T O K Ó Ł Nr XI/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 24 września 2019 roku w godzinach 9°°- 1020
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, Alicja Przekop
– Kierownik Ref. ds. Mienia Komunalnego, Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej, Bartłomiej Żuchowski – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Robert Szczęsny – Radny Powiatu
Suwalskiego, Tadeusz Chołko – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi w liczbie 11 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 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.
1

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 XI sesji Rady
Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad X 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. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu Rejonowego
w Suwałkach na kadencję 2020 – 2023:
- przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych;
- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- przeprowadzenie tajnego głosowania;
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu
pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego
w Sobolewie.”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie
ścieżek edukacyjnych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu
Solecznickiego”.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad X 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 głosowania protokół Nr X/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 28 sierpnia
2019 r. do dnia 24 września 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na X Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 27 sierpnia 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 wyjaśnił, że zmiany w budżecie Gminy Suwałki na 2019
rok polegają na wprowadzeniu niektórych nowych zadań oraz przesunięciu środków
finansowych
na realizację innych przedsięwzięć gdyż na niektórych inwestycjach,
przedsięwzięciach powstały oszczędności.
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 XI/104/19 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 poinformował, że w związku z dokonanymi zmianami
w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2019 należy dokonać zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024.
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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
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protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XI/105/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
Ad. 7
Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu Rejonowego w Suwałkach
na kadencję 2020 – 2023:
- przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych;
- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- przeprowadzenie tajnego głosowania;
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
Krzysztof Gwaj – Przewodniczący Zespołu przedstawił pozytywną opinię Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 4 września 2019 r. –
opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przepisami art. 160 ust. 1
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonuje rada
w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 17 Statutu Gminy – głosowanie tajne przeprowadza komisja
skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą
kart ostemplowanych pieczęcią rady. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania
ustala i objaśnia sposób głosowania.
Do przeprowadzenia głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
Janusz Bałtrukanis, Beata Kożuchowska, Lucyna Golubek.
Zgłoszeni wyrazili zgodę.
Za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach w celu
ukonstytuowania się Komisji przed rozpoczęciem pracy i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie:
Przewodniczący Rady wznowił obrad sesji i poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o przedstawienie zasad głosowania.
Komisja Skrutacyjna przygotowała 3 karty do głosowania wszystkim 15 radnym obecnym na
sesji:
1) Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach (15 szt.),
2) Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach (15 szt.),
3) Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy (15 szt.).
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał ze sposobem głosownia: „Głosuje się poprzez
postawienie znaku X w odpowiedniej kratce przy nazwisku kandydata”.
Komisja Skrutacyjna wydała każdemu z 15 radnych po 3 karty do głosowania.
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Przeprowadzono głosowanie tajne w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach,
Sądu Rejonowego w Suwałkach i Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nastąpiła przerwa w obradach, podczas której Komisja
Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i sporządziła 3 protokoły z głosowań.
Janusz Bałtrukanis – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoły Komisji
Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sądu Okręgowego
w Suwałkach, Sądu Rejonowego w Suwałkach, Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.– stanowią załączniki nr 10-12 wraz z kartami do
głosowania.
Na ławnika do Sądu Okręgowego w Suwałkach wybrana została: Aneta Rynkiewicz.
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Suwałkach wybrana zastała: Halina Katalska.
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
wybrana została: Danuta Bogumiła Sobolewska.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady stwierdził, że konsekwencją przeprowadzonych
wyborów jest uchwała Nr XI/106/19 Rady Gminy Suwałki w sprawie wyboru ławników, której
treść odczytał – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Bartłomiej Żuchowski – Kierownik Ref. ds. PP przedstawił projekt uchwały. Dynamicznie
zmieniające się uwarunkowania (w tym środowiskowe, kulturowe i demograficzne) oraz
potrzeby inwestycyjne, zarówno publiczne jak i prywatne, wymagają zmian zapisów
dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy oraz kierunków polityki przestrzennej
z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju Gminy Suwałki. Procedura planistyczna do
uchwalenia studium przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
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 niniejszego
protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XI/107/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W dniu 23 sierpnia 2019 r.
wpłynęła petycja do Rady Gminy Suwałki radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego
z CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego w sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze
zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zwanej dalej Polityką,
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zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt.
„Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych
w wyborach powszechnych”. Ponadto, wnoszący petycję zawnioskował o wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za egzekwowanie Polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń
Polityki oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki. Ta sprawa była
podejmowana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki w dniu 11 września
2019 r. Komisja dokonała analizy treści petycji i po przeprowadzeniu dyskusji przyjęła
stanowisko o nieuwzględnieniu w/w petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego,
gdyż w istniejącym systemie prawnym znajduje się szereg regulacji mających na celu
ograniczenie i zapobieganie konfliktowi interesów, jak też zapobieżenie korupcji, w tym
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
Kodeksu postępowania administracyjnego, a także Kodeksu karnego. Poza tym również
w Urzędzie Gminy Suwałki funkcjonują wewnętrzne uregulowania, w tym Kodeks etyki
pracowników Urzędu Gminy Suwałki wprowadzony zarządzeniem Nr 62/10 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 31 grudnia 2010 r., a także przestrzegane są przez radnych, wójta i pracowników
samorządowych podstawowe wartości etyczne uczciwości, lojalności, prawości, rzetelności,
bezstronności i szacunku wobec ludzi. Powyższe obowiązujące przepisy prawa, normy
i wartości etyczne nie mają charakteru rozwiązań systemowych, niemniej jednak są
realizowane i przestrzegane przez przedstawicieli władzy samorządowej (radnych, wójta) oraz
pracowników gminnych zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz funkcjonują
w obrocie prawnym na poziomie samorządu gminnego. Wprowadzenie dodatkowych regulacji
doprowadzić może do niepotrzebnego dublowania bądź zniekształcenia obowiązujących
przepisów prawa i norm oraz spowodowania chaosu w zakresie ich stosowania. Bieżące
regulacje prawne wraz z normami i wartościami etycznymi w przedmiotowym zakresie są
wystarczające i nie wymagają dalszych modyfikacji. W związku z powyższym Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji sugeruje Radzie Gminy Suwałki nieuwzględnienie przedmiotowej petycji.
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 XI/108/19 w sprawie petycji dotyczącej
wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad . 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Proponowana zmiana statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem dotyczy obiektów, w których prowadzona jest
działalność GOK-u. W ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 Gmina
Suwałki utworzyła Klub Senior+ w miejscowości Zielone Kamedulskie. Celem działalności
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Klubu Senior+ jest aktywizacja społeczna i ruchowa seniorów nieaktywnych zawodowo,
zamieszkujących teren Gminy Suwałki.
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 XI/109/19 w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu
pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego
w Sobolewie.”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza
złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego w Sobolewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W ramach Programu można uzyskać wsparcie z budżetu państwa w wysokości do
63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 36,37% wartości projektu stanowić będzie wkład
własny Gminy Suwałki. W ramach realizacji projektu w miejscowości Sobolewo przy
świetlicy wiejskiej powstanie inkubator kuchenny, którego głównym celem jest wsparcie
rozwoju przetwórstwa spożywczego na terenie samorządu oraz aktywizacja społeczności
lokalnej. Inkubator będzie wyposażony w profesjonalny sprzęt i urządzenia, które umożliwią
kompleksowe przygotowanie na wszystkich etapach od produkcji do dystrybucji suszonych
ziół, warzyw i owoców. Inkubator kuchenny będzie profesjonalnym narzędziem dla budowania
marki lokalnej służącej wprowadzeniu na rynek produktu lokalnego, wytworzonego w ramach
działalności inkubatora.
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 XI/110/19 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Utworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego w Sobolewie.” - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki w partnerstwie
z Samorządem Solečnikai z Litwy, jako Partnerem Wiodącym, zamierza złożyć wniosek
o dofinansowanie projektu pn.: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i promowania turystyki”. Projekt zostanie złożony w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można uzyskać wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85%, natomiast wkład własny
partnerów wyniesie 15%. W ramach projektu zaplanowano min.: - renowacje placu gminnego
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w Starym Folwarku; - zakup i montaż ławostołu z możliwością ładowania urządzeń mobilnych,
zasilanego panelem fotowoltaicznym, montaż stojaków na rowery, wykonanie muralu
artystycznego.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 XI/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki - stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie
ścieżek edukacyjnych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu
Solecznickiego”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Gmina Suwałki jako Partner
Wiodący w partnerstwie z Samorządem Solečnikai z Litwy - Partnerem, zamierza złożyć
wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój turystyki pogranicza poprzez utworzenie
ścieżek dydaktycznych na obszarach chronionych Gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego”.
Projekt zostanie złożony w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
W ramach projektu w Gminie Suwałki zaplanowano utworzenie ścieżki edukacyjnej pn.
„Wilcza ścieżka nad Wigrami” jako propozycja aktywnej edukacji skierowanej do
mieszkańców miejscowości położonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego
otulinie, oraz licznie przyjeżdżających w te strony turystów. Ścieżka łączy ze sobą
miejscowości Płociczno-Osiedle i Gawrych Ruda, położone w południowej części Parku,
z Cimochowizną, Leszczewkiem i Leszczewem położonymi w środkowej części, z Nową Wsią
i Lipniakiem zlokalizowanymi na północy. W ramach Programu można uzyskać wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85%, natomiast wkład własny
partnerów wyniesie 15%.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 XI/112/19 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój turystyki pogranicza
poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych na obszarach chronionych Gminy Suwałki
i Rejonu Solecznickiego” - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, o następujących sprawach:
- Do dnia 30 września sołtysi, radni gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań
z budżetu na przyszły rok. W budżecie gminy nie ma zbyt dużo środków z nadwyżki
budżetowej, które można by było angażować w przyszłym roku ponieważ jest dużo podjętych
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uchwał intencyjnych na realizację różnych przedsięwzięć. Zostało złożone pięć wniosków na
przebudowę dróg gminnych, jak też są złożone wnioski poprzez Starostwo Powiatowe na
drogi powiatowe, gdzie udział finansowy gminy jest niezbędny, żeby te drogi można było
wybudować z dofinansowania. Pomimo tego wnioski są przyjmowane i będą w miarę
możliwości realizowane, na ile będą środki finansowe. Będziemy również ubiegali się
o wsparcie z różnych innych źródeł tj. środków z unii europejskiej, czy środków krajowych.
- W dniu 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich
w Przebrodzie odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy obchodzą 50 lat wspólnego pożycia
małżeńskiego. Zaprosił na tą uroczystość radnych z tego okręgu i sołtysów z tych
miejscowości, z których są pary małżeńskie.
- W chwili obecnej na terenie gminy są ustawiane znaki drogowe oraz trwają uzgadniania
dotyczące wywieszenia lamp oświetleniowych, nie jest to budowa nowego oświetlenia ale
uzupełnienie starego oświetlenia.
- Firma GAZ-SYSTEM S.A. przystępuje do budowy gazociągu i w najbliższym czasie nastąpi
wytyczenie trasy gazociągu oraz wycinka drzew i krzewów w pasie montażowym inwestycji.
Wyłaniany jest wykonawca na budowę gazociągu, prace budowlane mają być zakończone do
końca 2021 roku. Jest to inwestycja strategiczna, czyli do tej inwestycji nie będzie można
podłączyć się i mieć gaz na własne potrzeby do domu gdyż, to będzie taki tranzyt.
Cały czas są zbierane ankiety, które mają na celu rozeznanie zapotrzebowania na gaz ziemny.
Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez PSG sp. z o.o. do opracowania możliwości
gazyfikacji miejscowości. Najwięcej ankiet wpłynęło z miejscowości Okuniowiec, ponad 50.
Jeżeli tych wniosków by było bardzo dużo, to jest możliwość, że w ciągu dwóch, trzech lat
gaz mógłby być doprowadzony do Okuniowca i w pierwszym rzędzie do tych miejscowości
blisko miasta, tak jak Biała Woda, czy Zielone Kamedulskie.
Tadeusz Chołko – radny powiatowy uzupełnił wypowiedź odnośnie gazyfikacji na terenie
gminy, że we wsi Kuków powstają komory zasuw i można by było podłączyć gaz do Zielonego
Kamedulskiego i Przebrodu.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy powiedział, że 14 km gazociągu będzie przebiegało przez
gminę i we wsi Kuków będzie budowana rozprężania gazu więc będzie można rzeczywiście te
miejscowości podłączyć. W chwili obecnej jest możliwość do wsi Okuniowiec, gdyż na terenie
miasta do firmy Stollar został podłączony gazociąg a do Okuniowca jest niespełna kilometr,
także w mojej ocenie jest najbardziej realne, że w najszybszym okresie mogła by ta
miejscowość być podłączona do sieci gazowej.
Aneta Perkowska - Dyrektor GOK zaprosiła na wydarzenia kulturalne, które odbędą się
w ramach realizacji programu Dom Kultury + ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego. W dniu 5 października 2019 r. odbędzie się „Dzień soczewiaka”. Wydarzenie
rozpoczną warsztaty kulinarne, na których będzie można nauczyć się jak w tradycyjny sposób
przyrządzić soczewiaki. Następnie zostanie przeprowadzony konkurs na najsmaczniejszego
soczewiaka. W międzyczasie będą miały miejsce gry, zabawy i animacje dla najmłodszych
uczestników.
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Zaprosiła do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak na spektakl
teatralny w wykonaniu Teatru Naumionego w sztuce pt.: „Szac” w dniu 25.10.2019 r.
Spektakl jest realizowany w ramach programu TEATR POLSKA, którego celem jest
ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom
miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Wstęp wolny.
Zaprosiła do GOK w Krzywem na zajęcia z jogi dla dorosłych, zajęcia z języka angielskiego
i inne wydarzenia, które są dedykowane dla każdego i w każdym wieku.
Ad. 15
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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