P R O T O K Ó Ł Nr XIV/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 17 grudnia 2019 roku w godzinach 9°°- 1035
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin - Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerwińska Natalia
3. Golubek Lucyna
4. Jankowski Tomasz Adam
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Kożuchowska Beata
8. Mackiewicz Stefan
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Staniszewska Agnieszka
14. Sztermer Jolanta
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy, Krzysztof Andrzej Gwaj –
Zastępca Wójta Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, 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, Aneta Perkowska –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Cezary Folejewski – radca prawny,
Stanisław Szwengier – 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 XIV sesji Rady Gminy Suwałki.
Powitał Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych
oraz inne osoby przybyłe na sesję. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przypomniał, że obrady sesji są
nagrywane i transmitowane.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez:
1) wycofanie z porządku obrad z pkt 22 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Suwałki. Uzasadnił, że zgodnie z opinią
radcy prawnego Wójt może do lat 3 wydzierżawić tą nieruchomość bez zgody rady,
w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania powyższej uchwały;
2) dodanie do porządku obrad w pkt 22. 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. Uzasadnił, że zgodnie z uchwałą Nr VII/75/19 Rady
Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Turówce Nowej, w Punkcie zajęcia są prowadzone w grupie do 10 dzieci a w chwili
obecnej rodzice chcą przekazać kolejne dzieci do tego przedszkola, dlatego zachodzi
potrzeba zmiany uchwały;
3) dodanie do porządku obrad w pkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”;
Uzasadnił, że zgodnie z ogłoszeniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
Gmina Suwałki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie o pomoc finansową dla rolników odnośnie utylizacji folii rolniczej;
4) dodanie do porządku obrad w pkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Dziedzictwo obok nas”.
Uzasadnił, że został zgłoszony nabór wniosków w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina i Gmina Suwałki w partnerstwie
z Rejonem Oszmiańskim zamierza złożyć wspólny projekt odnośnie dziedzictwa
kulturowego na terenie Gminy Suwałki i Rejonu Oszmiańskiego. Termin składania
wniosków do 15 stycznia 2020 r.;
5) zmianę numeracji w porządku obrad dotychczasowych pkt 23 i 24 jako pkt 25 i 26.
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.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII 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 uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020- 2030.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/133/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie
i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Suwałki, w roku szkolnym 2019/2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz
oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem i zatwierdzenia jego statutu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Gminy
Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
lokalu mieszkalnego.
22. 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.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Dziedzictwo obok nas”.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji
Rady Gminy Suwałki.
Radni nie zgłosili uwag, 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 XIII/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 27 listopada
2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIII Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 26 listopada 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 przedstawił zmiany w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Suwałki
w dniu 10 grudnia 2019 r. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- zwiększono dochody w wysokości 760 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego
z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na zadania związane z realizacją
świadczenia wychowawczego; - zwiększono dochody z tytułu czynszu dzierżawy gruntów
rolniczych, z tytułu wyższych wpłat od podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, odsetek od nieterminowego regulowania należności, - zwiększyły się
dochody w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na
przebudowę drogi w m. Białe-Niemcowizna, - w jednostkach oświatowych skorygowano
planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach, - zmniejszono dochody
na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania zmniejszenia dotacji
celowej na zatrudnienie asystenta rodziny, - skorygowano wysokość planowanych do
otrzymania dofinansowań w roku 2019 ze środków z UE. Po stronie planu wydatków
wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - odpowiednio od wysokości otrzymanej informacji
o zmniejszeniu i zwiększeniu dotacji celowych skorygowano plan wydatków, - zmniejszono
wysokość planowanych do udzielenia dotacji dla Powiatu Suwalskiego na remont dróg
powiatowych w wysokości 15 000 zł, - zmniejszono plan wydatków na udzielenie dotacji dla
Województwa Podlaskiego w wysokości 33 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej
budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653 od miejscowości
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Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki, - w związku
z wykonaniem niniejszego zakresu prac budowlanych z powodu przesunięcia terminu
rozpoczęcia budowy, przy realizacji dwuletniego zadania pod nazwą: „Rozbudowa systemu
komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec pn.
„Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała
Woda-Prudziszki, - zmniejszono planowane wydatki w roku 2019, zakres prac będzie
kontynuowany w 2020 roku, - zmniejszono wydatki w urzędzie gminy na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na urlopach
macierzyńskich i świadczeniach chorobowych, - przesunięto środki na zakup oleju opałowego
do budynku OSP w Płocicznie oraz na akcje gaśnicze dla strażaków, - wprowadzono korekty
w planowanych do udzielenia dotacji dla Miasta Suwałki, w wartościach przyjętych zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz w planowanych do udzielenia dotacji dla stowarzyszenia
prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku, - w ramach budżetów jednostek
oświatowych zmniejszono planowane wydatki na realizację nauczania uczniów
wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy z powodu zmniejszenia
zatrudnienia nauczycieli, przesunięto środki na prace remontowe w Szkole Podstawowej
w Starym Folwarku, - w związku z mniejszą liczbą składanych wniosków na udzielenie
stypendiów socjalnych dla uczniów zmniejszono planowane wydatki na ten cel,
- zmniejszono planowane wydatki na prace remontowe związane z oświetleniem ulicznym
oraz zmniejszono planowane wydatki na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej
i dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców,
zadania przesunęły się do realizacji w 2020 roku.
Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok, po stronie planu dochodów
i planu wydatków, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 639 000,00 zł i wyniósł
1 149 700,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z nadwyżki
budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 149 700,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę
pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co
oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań
nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2019 rok. Przeprowadzono głosowanie. 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 XIV/136/19 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.

5

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 protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XIV/137/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019- 2024 - stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2020.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy powiedział, że stoimy przed kolejnym wyzwaniem,
którym jest budżet gminy Suwałki na rok 2020. Jest to dobry budżet w sensie, jako budżet
inwestycyjny, socjalny i oświatowy, gdyż na te trzy pozycje największy strumień środków
finansowych będzie kierowany i wydatkowany. Na dochody gminy głównie składają są
podatki mieszkańców i właścicieli gruntów jak też subwencje i dotacje. Najważniejsze
wpływy, które rzutują na dochody budżetu są wpływy z subwencji oświatowej około
5 000 000 zł i z subwencji wyrównawczej około 2 000 000 zł. Na oświatę wydatkowane jest
około 10 400 000 zł plus około 1 400 000 zł środków jest przekazywane dla Miasta Suwałki
ponieważ dzieci z terenu gminy uczą się w szkołach w mieście. Reasumując, na oświatę jest
wydatkowane około 12 000 000 zł a otrzymywana subwencja wynosi około 5 000 000 zł,
czyli około 7 000 000 zł gmina dokłada do oświaty z własnych środków. Dochody z PIT tj.
z podatku dochodowego od osób fizycznych i z CIT tj. podatku dochodowego od osób
prawnych wynoszą około 8 500 000 zł, dotacje na zadania zlecone wynoszą około 10 600 000
zł, podatek rolny wynosi 360 400 zł, podatek transportowy wynosi 794 000 zł, podatek od
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosi około 10 800 000 zł. Planujemy na
przyszły rok otrzymanie odszkodowania za przyjęcie gruntów w wysokości 1 400 000 zł
w miejscowości Osinki pod budowę obwodnicy suwalskiej, czyli kontynuacja drogi SuwałkiBudzisko. Planowane dochody z opłaty eksploatacyjnej wyniosą 2 400 000 zł. Po osiągnięciu
planowanych dochodów będziemy mogli realizować wydatki budżetu, w których 18 %
stanowią zadania inwestycyjne. Jest to dobry wskaźnik, średnia w Polsce wydatków
inwestycyjnych to 17 %. Przypuszczamy, że ten wskaźnik będzie wyższy, bo będą inne
jeszcze zadania, które będziemy musieli zrealizować a w chwili obecnej nie są wpisane do
projektu budżetu. Planowane są do otrzymania dodatkowe środki, których na chwilą obecną
w budżecie jeszcze nie ujęto aczkolwiek liczymy, że one wpłyną. Są to środki na
dofinansowanie budowy dróg gminnych. Budżet na zadania zlecone z zakresu pomocy
społecznej wynosi 10 600 000 zł, z czego około 7 200 000 zł są to wydatki na 500 plus, a
około 2 000 000 zł jest przeznaczone na świadczenia rodzinne i koszty obsługi tych
świadczeń. Najważniejsze inwestycje jakie chcielibyśmy realizować i kontynuujemy z tego
roku, to drogi, na które otrzymaliśmy już dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych
w m. Biała Woda, Okuniowiec. Są to inwestycje dwuletnie, które zostały rozpoczęte w tym
roku a zostaną zakończone w przyszłym roku, droga Białe-Niemcowizna, przebudowa drogi
Przebród- Wasilczyki, Czarnakowizna, Bród Nowy i Zielone Drugie. Na chwilę obecną z tych
5 zadań, 4 zadania powinny otrzymać dofinansowanie, czyli dofinansowanie wyniesie około
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3 000 000 zł z programu przebudowy dróg samorządowych. Chcielibyśmy też rozpocząć:
- budowę hali sportowej w Nowej Wsi, której wartość inwestycji to około 3 400 000 zł,
z dofinansowaniem 1 000 000 zł; - instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności
publicznej na kwotę około 1 400 000 zł jak też instalacje urządzeń na indywidualnych
budynkach mieszkalnych na kwotę 2 000 000 zł; - budowę inkubatora przetwórstwa
lokalnego w Sobolewie, - budowę placów zabaw w m. Potasznia, Sobolewo, Krzywe;
- budowę pomostu w miejscowości Krzywe, - budowę wodociągu w m. Lipniak, Nowa Wieś,
Okuniowiec, Zielone Kamedulskie, budowa kanalizacji w m. Krzywe. W projekcie budżetu
zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji dróg, które będą przebudowane w kolejnych
latach. Zostało wpisanych 12 zadań z dofinansowaniem ze środków UE. Dotacje planowane:dla Miasta Suwałki na komunikacje publiczną na terenie gminy wyniesie 500 500 zł i na
oświatę 1 227 000 zł; dla GOK w Krzywem 860 000 zł, - dla GBP w Płocicznie-Tartak
257 000 zł. Reasumując planowane dochody budżetu gminy na 2020 wyniosą 47 125 500 zł,
z czego bieżące w wysokości 44 428 899 zł, majątkowe w wysokości 2 696 601 zł.
Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020 wyniosą 50 389 500 zł. Planowany jest
kredyt w wysokości 2 585 000 zł. W roku 2019 również planowany był kredyt w wysokości
2 000 000 zł w trakcie realizacji budżetu nie było potrzeby zaciągania kredytu. Mam nadzieję,
że w roku 2020 nie będzie potrzeby zaciągania kredytu. Kondycja finansowa gminy na dzień
dzisiejszy jest dobra. Spłata transz kredytów zaciągniętych wcześniej w 2020 roku wyniesie
784 000 zł. Budżet na 2020 rok jest zadawalający na tyle, że najważniejsze zadania są ujęte,
również ujęto dokumentacje na kolejne zadania inwestycyjne tak, żebyśmy byli przygotowani
do realizacji inwestycji w przyszłym roku. Mam świadomość, że oczekiwania mieszkańców
są dużo większe w stosunku do tych inwestycji, które zostały zaplanowane ale nie wszystko
można zrealizować w jednym roku budżetowym. Chcielibyśmy stopniowo w kolejnych latach
realizować zadania we wszystkich miejscowościach na terenie gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr V-00310-10/19 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Suwałki na 2020 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu, który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały.
Kopia Uchwały Nr V-00310-10/19 - stanowi załącznik nr 9 o protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił członków poszczególnych komisji
o odczytanie opinii Komisji Rady Gminy.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytała opinię
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 22 listopada 2019 r. dotycząca wyrażenia
opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok i w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030 - stanowi załącznik nr
10 do protokołu.
Janusz Bałtrukanis – Wiceprzewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji Gospodarczej
Rady Gminy Suwałki z dnia 22 listopada 2019 r. dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie
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projektu budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok i w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030 - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji Społecznej Rady
Gminy Suwałki z dnia 22 listopada 2019 r. dotycząca wyrażenia opinii w sprawie projektu
budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok i w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030 - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy – podziękował za pozytywne opinie poszczególnych
komisji. Projekt budżetu był przygotowany na początku listopada a w między czasie zaszła
konieczność wprowadzenia zmian do projektu w formie autopoprawki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zapoznał z autopoprawką nr 1 do projektu budżetu
Gminy Suwałki na rok 2020 - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Zwrócił się o przyjęcie
autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020. 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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XIV/138/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Suwałki na rok 2020 - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020- 2030.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy podziękował za przyjęcie budżetu Gminy Suwałki na
2020 rok. Zapoznał z Uchwałą Nr V-00311-10/19 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030,
który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały. Kopia Uchwały Nr V-00311-10/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wójt Gminy zapoznał z autopoprawką nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020- 2030- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
Pytań nie zgłoszono.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XIV/139/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030 - stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
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Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przestawił projekt uchwały. Proponuje się zmianę
terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Suwałki zbliżoną do terminów płatności podatków lokalnych.
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 XIV/140/19 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku ze zgłoszeniem przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach uwag do uchwały Nr
XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i uchwały Nr XIII/133/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości zachodzi potrzeba zmiany uchwał. Omówił
powyższe zmiany w kolejnych dwóch projektach uchwał.
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 XIV/141/19 zmieniająca uchwałę Nr
XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/133/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod 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 XIV/142/19
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zmieniającą uchwałę Nr XIII/133/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości - stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
Agnieszka Maziarz – Kierownik Ref. ds. In. przedstawiła projekt uchwały. Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaopiniował pozytywnie projekt
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki podjęty
uchwałą Nr XII/121/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 października 2019 r. w związku
z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odbiorów ścieków.
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 XIV/143/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przerwa 5 minut
Przewodniczący Rady – wznowił obrady XIV sesji Rady Gminy Suwałki.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z wejściem
w życie z dniem 25 października 2019 r. zmian niektórych postanowień ustawy o drogach
publicznych, które objęły między innymi obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa
drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
nastąpiła konieczność dostosowania Uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych do ww. ustawy o drogach publicznych.
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 XIV/144/19 zmieniająca uchwałę Nr
VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie
i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie
i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy
produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowę usługową, w tym stację paliw, wraz
z niezbędna infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
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 XIV/145/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Dubowo Drugie i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki - stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Suwałki, w roku szkolnym 2019/2020.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. W związku z ustawą
z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw, zmianie uległy zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci/uczniów
niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym do placówek wychowania
przedszkolnego, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z zapisem
ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do
wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki na rok szkolny 2019/2020
przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny na Stacji Paliw Moya
Poddubówek, Poddubówek 17E w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 5 grudnia 2019 r.
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 XIV/146/19 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki, w roku szkolnym 2019/2020 - stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych
oraz oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w publicznych szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby
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punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Uchwała stanowi
wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na radę gminy art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 131 ust.1 ww. ustawy do placówek wychowania
przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
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 XIV/147/19 w sprawie ustalenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych
w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki,
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów - stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem i zatwierdzenia jego statutu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Dotychczasowa nazwa
Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem sugeruje, że działalność GOKu ogranicza się tylko do
miejscowości Krzywe. GOK prowadzi szeroką działalność statutową i popularyzuje kulturę
na terenie całej Gminy Suwałki, nie tylko w danej miejscowości. Uzyskane nagrody,
wyróżnienia uczestników zajęć, którzy na co dzień pracują pod okiem wykwalifikowanej
kadry GOKu w przeglądach, konkursach na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim czy
międzynarodowym są znakomitą wizytówką i sukcesem GOKu oraz Gminny Suwałki jako
organizatora jednostki. Nie mniej jednak sama nazwa ośrodka nie mówi docelowo jaką gminę
uczestnik reprezentuje, tak samo tyczy się to realizacji zdobytych przez ośrodek grantów,
projektów na szczeblu ogólnopolskim. Zatem zasadne jest dokonanie zmiany nazwy GOKu,
która będzie odnosiła się do terenu całej Gminy Suwałki. Działalność GOKu prowadzona jest
w szczególności w oparciu o statut. Z uwagi na rozszerzenie zakresu działalności oraz zmiany
przepisów prawnych Statut GOKu do chwili obecnej był już czterokrotnie zmieniany. Ze
względów funkcjonalnych oraz z uwagi na zmianę nazwy GOKu zasadne jest wprowadzenie
nowego statutu, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do przedmiotowej uchwały,
zawierającego wcześniej wprowadzone zmiany oraz drobne zmiany nie mające wpływu na
merytoryczną sferę działalności GOKu. Dokonano zmiany obiektów, których GOK prowadzi
swoją działalność statutową, zwiększono strukturę kadrową oraz rozszerzono zakres
działalności m. in. o tworzenie miejsc spotkań dla osób starszych np. kluby seniora.
Dodatkowo, stosownie do wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
usunięto prowadzenie działalności przez GOK w Klubie Senior+ w Zielonym Kamedulskim.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że zmiany statutu GOK zostały
omawiane przez Dyrektor GOK na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Suwałki.
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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 XIV/148/19 w sprawie zmiany nazwy
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i zatwierdzenia jego statutu - stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG przedstawiła projekt uchwały. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Proponowany program spełnia ustawowe obowiązki takie jak: - zwiększenie dostępności
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktyki
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
-wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego, - wspieranie zatrudnienia socjalnego przez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznych. Środki finansowe
przeznaczone na realizację Programu w roku 2020 wynoszą ok. 71 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XIV/149/19
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG omówiła projekt uchwały. Obowiązkiem organu
stanowiącego
gminy
jest
uchwalenie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z ustawy o narkomanii. Program określa konkretne zadania oraz sposoby ich
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realizacji. W 2020 r. na wydatki związane z realizacją Programu planuje się zgodnie
z budżetem na rok 2020 środki w wysokości 1 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 XIV/150/19 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Gminy
Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania.
Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG przedstawiła projekt uchwały. Uchwała w sprawie
ustanowienia dorocznych nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania
z 2008 r. wymaga aktualizacji i dostosowania jej do aktualnych warunków, m. in.
utworzonych nowych placówek kultury w Gminie Suwałki. Niniejszy projekt uchwały
stanowi podstawę do uhonorowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz podmiotów
twórczych za ich osiągnięcia artystyczne oraz rozpowszechnianie kultury i ochronę
dziedzictwa kulturowego w Gminie Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 XIV/151/19 w sprawie ustanowienia
dorocznych nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
lokalu mieszkalnego.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwał. Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zielonym Kamedulskim wystąpiła z propozycją sprzedaży lokalu mieszkalnego
w Zielonym Kamedulskim. W związku z tym, iż Sąd Rejonowy w Suwałkach Wyrokiem
a dnia 19 lipca 2019 r. nakazał Gminie Suwałki przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie
posiada w zasobie żadnego lokalu, dlatego też niezbędne jest nabycie ww. nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr XIV/152/19 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego - stanowi załącznik nr 30 do
protokołu.
Ad. 22
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.
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 XIV/153/19 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 31 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”.
Krzysztof Gwaj – Zastępca Wójta omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza złożyć
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki” realizowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach realizacji
projektu Gmina Suwałki zamierza pomóc rolnikom w prawidłowym zagospodarowaniu masy
odpadów z działalności rolniczej. Planowane finansowanie projektu nastąpi: - ze środków
Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 61,73 %; - ze
środków własnych Gminy Suwałki do wysokości 24 800 zł. W związku z tym został
przygotowany projekt uchwały intencyjnej, który umożliwi przystąpienie do projektu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 XIV/154/19 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki” stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Dziedzictwo obok nas”.
Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG poinformowała, że Gmina Suwałki w partnerstwie
z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego zamierza złożyć wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „ Dziedzictwo obok nas”. Projekt zostanie złożony w ramach
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Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na realizacje
projektu można uzyskać wsparcie na poziomie 90 %, natomiast wkład własny Gminy Suwałki
wyniesie 10 % tj.. 4 000 EUR (17 284,80 zł). Projekt będzie poświęcony znanym ludziom
i miejscom na terenie Gminy Suwałki i Rejonu Oszmiańskiego. W projekcie został
zaplanowany szereg zajęć dla młodzieży z zakresu poznawania ludzi i miejsc w swoich
„Małych Ojczyznach”, w tym znanych Polaków, którzy tworzyli na obecnym terytorium
Białorusi. W projekcie zostaną wykonane albumy i foldery promocyjne oraz inne działania
mające na celu promocje dziedzictwa kulturowego Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr XIV/155/19 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Dziedzictwo
obok nas” - stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad. 25
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy poinformował, że jest jeszcze 10 miejsc do szczepień
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia. Został przygotowany
harmonogram wywozu odpadów komunalnych, który po dzisiejszej sesji zostanie przekazany
sołtysom celem rozpropagowania w poszczególnych miejscowościach, żeby już od stycznia
każdy wiedział w jakim dniu w jego miejscowości będą odpady odbierane. Zaprosił na godz.
13°° w dniu dzisiejszym na spotkanie wigilijne w Urzędzie Gminy Suwałki.
Aneta Perkowska - Dyrektor GOK w Krzywem zaprosiła na spotkanie opłatkowe w dniu
20 grudnia 2019 r. na godz. 18°° do GOK w Krzywem i tego samego dnia na godz. 16°° do
Zielonego Kamedulskiego. Zaprosiła na warsztaty florystyczne w dniu 21 grudnia 2019 r.
o godz. 15°°. Życzyła wszystkiego dobrego w Nowym Roku, spełniania marzeń, zdrowia
i spędzenia miło czasu w dziedzinie kultury i tego, co proponuje Ośrodek Kultury Gminy
Suwałki.
Piotr Tomaszewski – powiedział, że zmienia się firma odbierająca śmieci, firma EKO zbiera
odpady w jego miejscowości w dniu jutrzejszym, zapytał czy firma EKO nie powinna zabrać
odpadów z końcem roku.
Sołtys wsi Sobolewo - powiedziała, że kolejny wywóz odpadów odbędzie się w styczniu,
obowiązuje nowa ustawa o segregacji a do końca roku ludzie jeszcze mają śmieci zmieszane,
i jak wystawią odpady po nowym roku, czy to nie będzie miało wpływu na kary, że nie są
segregowane śmieci.
Wójt Gminy – w odpowiedzi, jeżeli firma zaczynała z początkiem roku wywóz odpadów, to
kończy 12 miesięcy z końcem grudnia. Będzie nowy harmonogram wywozu odpadów i trzeba
będzie się do niego dostosować. Jest zbliżony do terminów, który były ustalony przez firmę
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EKO. Sądzę, ż firma, która będzie wywoziła odpady potraktuje ten pierwszy miesiąc wywozu
w styczniu delikatnie w sensie takim, że może nie wszyscy będą już od razu karani podwójną
wysokością stawki w związku z tym jak nie segregują odpadów.
Ad 26
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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