P R O T O K Ó Ł Nr XVI/20
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 11 marca 2020 roku w godzinach 13°°- 1455
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. Kożuchowska Beata
7. Mackiewicz Stefan
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Staniszewska Agnieszka
13. Sztermer Jolanta
14. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Józefowicz Mariusz Waldemar.
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 Ośrodka Kultury Gminy Suwałki, Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław
Szwengier – 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 XVI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, radnych gminy, kierowników referatów,
radnych powiatowych, sołtysów, przybyłych gości 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.
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Ze względu na sytuację jaka panuje w kraju poprosił o zabranie głosu przedstawiciela
Sanepidu w Suwałkach i przedstawienie krótkiej prezentacji związanej z koronawirusem.
Ilona Gryszkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach
przedstawiła sytuację zachorowań na chorobę, która nazywa się COVID-19 i jest wywołana
nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Przedstawiła klika zasad profilaktyki i ochrony przed
zachorowaniem. Zachorowania rozpoczęły się w połowie grudnia w Chinach w prowincji
Wuhan, stamtąd w dosyć szybkim tempie rozprzestrzeniło się po całym świecie. W tej chwili
na całym świecie występuje w 113 krajach. Na dzień dzisiejszy jest 118 162 przypadki
zachorowań, natomiast 4 200 przypadków zakończyło się zgonem, co stanowi 3,6 %
śmiertelność na tego wirusa. Najważniejsze przy profilaktyce zachorowań na COVID- 19 jest
przede wszystkim dbanie o higienę osobistą tj. częste dokładne mycie rąk. W przypadku
kiedy nie mamy dostępu do mydła i do ciepłej bieżącej wody używać żeli antybakteryjnych.
Wszystkie informacje na temat zachorowań, profilaktyki, zalecenia są dostępne na stronach
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia. Główny Inspektor
Sanitarny najczęściej co dwa dni aktualizuje dane dotyczące zachorowań, wydaje
komunikaty, które pozwalają nam postępować tak żeby ograniczyć zachorowanie. Zalecenia
wydane przez Główny Inspektor Sanitarny dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech,
Korei, Iranie
i innych krajach dotkniętych częstym występowaniem nowego
koronwirusa: - unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych, - bezwzględnie unikanie bliskiego
kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego, unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się martwe
zwierzęta i ptaki, - unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami, - ścisłe
przestrzeganie zasady higieny rąk, - przestrzeganie zasady higieny żywności - jeść tylko w
pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną, czyli butelkowaną. Zalecenia Głównego
Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z krajów, w których występuje wzmożone
zachorowanie na COVID-19: osoby, które w ciągu 14 dni po powrocie z takiego kraju przez
14 dni należy siebie obserwować, jeżeli zaraz po powrocie zauważymy u siebie lub u
znajomych bliskich problemy ze strony układu oddechowego, duszności, kaszel, wysoka
temperatura powyżej 38 % należy niezwłocznie powiadomić Stację SanitarnoEpidemiologiczną oraz udać się na oddział zakaźny. Jeżeli np. wracamy z Włoch i nie
widzimy u siebie żadnych objawów wtedy przez 14 dni należy siebie obserwować i mierzyć
dwa razy dziennie temperaturę swojego ciała, jeżeli w ciągu tych 14 dni pojawi się wzrost
temperatury i objawy ze strony układu oddechowego należy natychmiast powiadomić
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz udać się na oddział zakaźny. Jeżeli w
ciągu tych 14 dni obserwacji nie będzie żadnych objawów wtedy możemy mieć prawie 100 %
pewność, że takiego zakażenia nie ma. Kiedy mamy kontakt z osobami, które wróciły
i wiemy, że były na terenach zakażonych wtedy należy powiadomić Powiatową Stację, że
miało się taki kontakt z osobą, która może być potencjalnie zakażona. Pracownicy
Powiatowej Stacji zbierają dane na temat osób, które mogły mieś styczność lub kontakt z
osobą zakażoną, takie osoby jeżeli nie ma u nich objawów obejmuje się nadzorem
sanitarnym, czyli wtedy te osoby mierzą temperaturę i pracownik stacji codziennie do takiej
osoby dzwoni i pyta jak się czuje jak wygląda sytuacja, natomiast jeżeli pojawiają się objawy
wtedy zostaje taka osoba wysłana na oddział zakaźny. To jest bardzo istotne dla zdrowia
publicznego, dla zdrowia nas wszystkich żeby ponosić odpowiedzialność za zdrowie nie tylko
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nasze ale też całego społeczeństwa. Choroba rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie,
pierwsze zakażenie
w Polsce pojawiło się 4 marca 2020 r. a w dniu dzisiejszym
11 marca jest już 25 przypadków zakażenia. Trzeba wziąć po uwagę to, że jeżeli zaleceniem
Inspekcji Sanitarnej jest kwarantanna i dwutygodniowy pobyt w zamkniętym domu trzeba
bezwzględnie tego zakazu przestrzegać. Nie może być tak, że traktowana kwarantanna jest
jako urlop od pracy
i możliwość wtedy robienia zakupów i odwiedzania
znajomych, kwarantanna jest bezwzględnym zakazem opuszczania pomieszczenia. Taka
osoba musi być w domu i musi kontaktować się z pracownikami stacji. W tej chwili zostało
podpisane porozumienie między Inspekcją Sanitarną a Komendantem Głównym Policji, gdzie
policja będzie codziennie sprawdzać, czy taka osoba, która jest poddana kwarantannie
przebywa w domu. To jest wszystko dla dobra nas wszystkich, należy pamiętać, że nie
pilnujemy tylko siebie ale dbamy też o całe społeczeństwo. Główny Inspektor Sanitarny
wydał też zalecenia dla seniorów: - często myć ręce w każdej chwili jak to jest możliwe, unikać dotykania oczu, nosa i ust, bo zanieczyszczone powierzchnie, których się dotyka mogą
się te zanieczyszczenia na rękach dostać się do naszej śluzówki przez oczy, przy usta, regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe blaty, stoły, klamki, dezynfekować telefon nie używać tego telefonu podczas korzystania z posiłków, - zachować
bezpieczną odległość od rozmówcy (1- 1,5 m)
a jeżeli widzimy, że osoba ma
objawy chorobowe to wtedy unikać kontaktu z taką osobą, - stosować zasady ochrony
podczas kichania i kaszlu, podstawą jest kichanie w łokieć, nigdy nie w dłoń, jeżeli mamy
katar chusteczka raz użyta wyrzucana jest do pojemników zamykanych. Starsze osoby
powinni także zdrowo odżywiać się, jeść dużo witamin, warzyw, pić dużo soków z owoców.
Statystyki pokazują, że osoby po 60 roku życia są szczególnie narażone na zakażenie.
Przypadki wszystkie stwierdzone pokazują, że osoby młode do 20 roku życia, (prowadzone
statystyki w Chinach) te stanowią tylko 2,1 % osób zakażonych, natomiast dzieci chorują
bezobjawowo. Osoby starsze są szczególnie narażone ponieważ u tych osób jest spadek
odporności i bardzo często współistniejące inne choroby, które powodują, że choroba łatwiej
atakuje taką osobę i wtedy przypadek jest cięższy, objawy są silniejsze. Kolejnymi
działaniami, które podjęła Inspekcja Sanitarna są kontrole na granicach. Funkcjonariusze
straży granicznej mierzą temperaturę osób przyjeżdżających, czyli każda osoba, która ma
wzrost temperatury jest osobą potencjalnie zakażoną, która jest wtedy objęta nadzorem
sanitarnym. Główny Inspektor Sanitarny odradza również organizowanie imprez masowych,
są to imprezy ponad 1 000 osób w zamkniętych pomieszczeniach, to jest wszystko dla
bezpieczeństwa ogółu. Jeżeli pojawiają się objawy w stronę układu oddechowego ale
temperatura nie jest wysoka nie przekracza 38% i jeżeli nie mieliśmy kontaktu z osobami
zakażonymi lub nie podróżowaliśmy do kraju,
w którym występuje ognisko
koronawirusa nie mamy podstaw do bania się tej choroby.
Tadeusz Chołko – Radny Powiatu Suwalskiego zapytał, czy w Suwałkach jest potwierdzony
przypadek.
Ilona Gryszkiewicz – PSSE w Suwałkach odpowiedziała, że nie może udzielać takich
informacji, nie jest upoważniona do udzielania takich informacji. Jest pracownikiem promocji
zdrowia a nie pracownikiem epidemiologii i nie posiada takich informacji.
Radna Beata Kożuchowska zapytała, czy będzie przeprowadzana dezynfekcja szkół.
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Ilona Gryszkiewicz – PSSE w Suwałkach odpowiedziała, jeżeli dyrektor zarządzi dezynfekcje
szkół to będzie, Sanepid nie prowadzi takich działań. Jeżeli będziemy dbać o siebie, będziemy
zachowywać podstawowe zasady higieny, częste mycie rąk, kasłanie i kichanie w łokieć,
dbanie o siebie i społeczeństwo, nie mamy powodów do paniki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady podziękował dla Pani Ilony Gryszkiewicz – PSSE
w Suwałkach o przedstawienie tematu i przeszedł do dalszych punków sesji.
Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
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 porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za działalność sportową oraz
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej na terenie Gminy Suwałki
w roku 2019.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia gminnego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda,
Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny".
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla
mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
16. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2019 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2019.
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18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2019 rok.
19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
20. Informacja za rok 2019 o zgłoszonych żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia
planu miejscowego albo jego zmiany.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji
Rady Gminy Suwałki. Radni nie zgłosili uwag do protokołu, wobec czego Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowana protokół Nr XV/20 został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o przedstawienie
sprawozdania z działalności Wójta Gminy Suwałki w okresie międzysesyjnym.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił:
- sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy od dnia 5 lutego 2020 r.
do dnia 11 marca 2020 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XV Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 4 lutego 2020 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. 4
Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za działalność sportową oraz
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej na terenie Gminy Suwałki
w roku 2019.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że dzisiaj jest wyjątkowa okazja,
ponieważ na sali obrad znajdują się szczególne osoby, które wyróżniły się w roku poprzednim
jeśli chodzi o działalność kulturalną i działalność sportową. Chcemy wręczyć nagrody, czy
też te osoby wyróżnić w ich działalności i w jakiś sposób wynagrodzić, bo czas, który
poświęcają na działalności dla dobra ogółu społeczności Gminy Suwałki, poświęcany w
większości bez wynagrodzenia. Jest Zespół Wigranie, który reprezentuje gminę na wielu
różnych wydarzeniach, konkursach i odnosi pewne sukcesy. Poprosił, żeby Zespół
zaprezentował się
a później zostaną wręczone nagrody.
Zespołu „Wigranie” – zaśpiewał pień „Ziemio ty śliczna”.
Anna Szafranowska - Kierownik zespołu zaprosiła na koncerty Zespołu „Wigranie”.
Informacje o występach na stronie Ośrodka Kultury Gminy Suwałki.
Zespół „Wigranie” zaśpiewał jeszcze jedną pieść ze specjalną dedykacją dla Wójta Gminy
z okazji imienin.
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Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy – podziękował za życzenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli
nagrody pieniężne i listy gratulacyjne w zakresie działalności kulturalnej twórczości
artystycznej:
- Zespołowi śpiewaczemu „Wigranie”, w składzie: Anna Szafranowska – kierownik zespołu,
Helena Napierała – członek zespołu; Aleksandra Abramowicz – członek zespołu; Janina
Tomaszewska – członek zespołu; Ewa Muszyńska - Marczak – członek zespołu; Anna
Jarmołowicz – członek zespołu; Zenobia Izbicka – członek zespołu; Katarzyna Bizio –
członek zespołu, Maria Warakomska – członek zespołu;
- Maksymilianowi Sztabińskiemu i Emilii Rżany.
Anna Szafranowska - Kierownik zespołu, w imieniu zespołu podziękowała za wyróżnienie
i nagrodę. Jako kierownik obiecuje, że będziemy się rozwijać, śpiewać i wychwalać region,
naszą małą ojczyznę pieśnią wszędzie gdzie tylko będziemy miały możliwość.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli
nagrody sportowcom, działaczom i trenerom za działalność sportową w roku 2019.
W kategorii „zawodnik”, poniższy zawodnicy, mieszkańcy Gminy Suwałki:
1) Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, kategorii
lekkoatletyka: Julia Marcinkiewicz i Gabriela Szczodruch;
2) MUKS „OLIMPIJCZYK” w Suwałkach, kategoria pływanie: Mateusz Pietkiewicz i Julia
Gwaj.
3) Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku,
w kategorii lekkoatletyka – Mateusz Żukowski.
4) UKS „REMIK” w Starym Folwarku, kategoria tenis stołowy: Aleksandra Adamczewska, ,
Magdalena Remiszko ,Natalia Suchocka;
5) Suwalski Klub Karate KYOKUSHIN w Suwałkach, w kategorii: karate: Kacper
Kluczyński i Tomasz Kluczyński.
6) MMA TEAM Suwałki Miłosz Staśkiewicz w Suwałkach, w kategorii: Brazylijskie jiujitsu/MMA/K1/Boks: Natalia Kępa.
7) UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak, kategorii - piłka siatkowa: Weronika Arasimowicz,
Ilona Skorupska, Magdalena Skorupska, Julia Romanowska.
8) Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich
w Suwałkach, w kategorii - piłka siatkowa: Michał Wiśniewski.
W kategorii „trener”: Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak
i Paulina Remiszko – trener UKS „REMIK” w Starym Folwarku.
W kategorii „działacz”: Katarzyna Gałaszewska – działacz UKS „SPRINT” w PłocicznieTartak; Mirosława Mierzejewska – działacz UKS „REMIK” Stary Folwark.
Wójt Gminy Zbigniew Mackiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Markiem
Jerominem złożyli gratulacje oraz słowa uznania wobec zawodników, trenerów i działaczy,
życząc kolejnych sukcesów na miarę tych już uzyskanych oraz wiele pomyślności w realizacji
założonych celów i zamierzeń.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy poinformował, że na dzisiejszej sesji zostanie wręczona
odznaka honorowa Gminy Suwałki dla Franciszka Suchockiego mieszkańca wsi Mała Huta.
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Przyznanie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki Franciszkowi Suchockiemu jest wyrazem
uznania trudu pracy na rzecz lokalnej społeczności w szczególności wsi Mała Huta. Wspierał
mieszkańców Gminy Suwałki poprzez lata swojej działalności. Pan Franciszek Suchocki to
wieloletni Radny Gminnej Rady Narodowej pięciu kadencji. 29 czerwca w 1988 r. został
wybrany Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej. Przez 40 lat udzielał się społecznie na
rzecz mieszkańców Gminy Suwałki pełniąc funkcję sołtysa wsi Mała Huta. Był oddany
swoim mieszkańcom i lokalnym sprawom wsi, traktując je priorytetowo. Zawsze troszczył się
i walczył o wspólne dobro mieszkańców często traktując swoje sprawy osobiste jako
drugorzędne. Przez ponad 44 lata był wzorowym pracownikiem kolei. Za zasługi dla
transportu, dobre wyniki w pracy i całokształt pracy otrzymał srebrną a następnie złotą
odznakę, oraz został uhonorowany odznaką honorową „Zasłużony dla transportu
Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodatkowo przez 13 lat pełnił również funkcję ławnika w Sądzie
Rejonowym w Suwałkach, Przyznanie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki będzie
odzwierciedlało wdzięczność mieszkańców za jego dokonania. Z uwagi na obecny stan
zdrowia Pana Franciszka Suchockiego odznaczenie w jego imieniu odebrała córka Pani
Elżbieta Dobkiewicz.
Pani Elżbieta Dobkiewicz – w imieniu Franciszka Suchockiego podziękowała za otrzymane
odznaczenie.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy i Marek Jeromin– Przewodniczący Rady w imieniu
całej społeczności gminnej, radnych, mieszkańców gminy przekazali życzenia składając na
ręce sołtysów listy gratulacyjne z podziękowaniami za pracę społeczną dla swoich
mieszkańców dla Gminy Suwałki z okazji Dnia Sołtysa, który jest obchodzony 11 marca.
Zostały wręczone listy gratulacyjne dla sołtysów obecnych na sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie wznowiono obrady. W dalszej części obrad nie brał udziału radny Janusz
Bałtrukanis.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2020 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady
Gminy. Do znacznych zmian wprowadzonych do budżetu gminy można zaliczyć po stronie
planu wydatków. Uzupełniono środki finansowe na przebudowę drogi w m. Zielone Drugie
w celu ogłoszenia przetargu, bo w chwili obecnej jeszcze nie mamy podpisanych umów
z wojewodą podlaskim na otrzymanie dofinansowania i nie posiadaliśmy pełnego
zabezpieczenia w budżecie gminy aby ogłosić przetarg. Wprowadzono też nowe zadanie na
wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Korkliny.
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
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protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVI/168/20 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2020 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że w związku z dokonanymi zmianami
w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2020 należy dokonać zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030. Projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki. Jedną z najważniejszych zmian jest
wprowadzenie w przedsięwzięciu nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki”. Zadanie
wprowadzono z uwagi na to, iż mamy tam niestety cieknący dach i wymaga to remontu.
Chcemy do zadania przeprowadzić formułę - pozyskaj środki finansowe, zaprojektuj,
wybuduj i rozlicz, czyli wszystko w jednym zamówieniu przetargowym. Możliwe pozyskania
dofinasowania by było w granicach 85%, czyli 15% wkładu własnego.
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/169/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020– 2030 – uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że w głosowaniach bierze udział 13
radnych, 2 radnych jest nieobecnych.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W dniu 26 lutego 2020 r.
wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Suwałkach do Rady Gminy w Suwałkach na
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. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności w części zaskarżonej uchwały tj. § 1
ust. 2, § 1 ust.3 i § 2 ze względu na rażące naruszenie przepisów prawa: art. 6j ust.2a w
związku z art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach polegające na zróżnicowaniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalonej metodą od gospodarstwa domowego, według nieprzywidzianego w
ustawie kryterium liczby osób w gospodarstwie domowym, w sytuacji, gdy wybór tej metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje, że rada gminy władna
jest jedynie do wskazania jednej stawki takiej opłaty, bez względu na jego wielkość (liczbę
osób w nim zamieszkałych). Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rada gminy jest obowiązana do przekazania
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skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie trzydziestu
dni od dnia jej otrzymania wraz z odpowiedzią na skargę. Wobec powyższego koniecznie jest
podjęcie stosownej uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań
nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XVI/170/20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. Wojewoda Podlaski wskazał,
iż opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot
kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną. Dlatego też w niniejszej uchwale należy ustalić
granice odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Wobec
powyższego zasadne jest również uchylenie poprzedniej uchwały Nr XIII/135/19 Rady
Gminy Suwałki
z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
oraz ustalenie nowych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVI/171/20 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia gminnego.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z potrzebą
sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego Gminy Suwałki konieczne jest
powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej przez Radę Gminy Suwałki. Podstawą powołania ww.
Komisji jest przepis art. 17 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. W związku z faktem, iż nastąpiły
zmiany kadrowe, konieczne jest powołanie nowej Komisji Inwentaryzacyjnej zajmującej się
komunalizacją nieruchomości na rzecz Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
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XVI/172/20 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
gminnego - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zielonym Kamedulskim wystąpiła do Wójta Gminy Suwałki z wnioskiem o nabycie
nieruchomości oznaczonej nr geod. 16/97 o pow. 0,0982 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Zielone Kamedulskie, jednocześnie zaproponowała zamianę ww.
nieruchomości na lokal mieszkalny nr 11 w bloku nr 26 w Zielonym Kamedulskim
z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka gruntu nr 16/27. W związku
z tym, iż Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny Wyrokiem z 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 w formie zamiany.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XVI/173/20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda,
Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia,
Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie
realizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz wyznaczenie
terenów pod inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznej
wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. W związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz
ograniczeniami wynikającymi z tej ustawy odnośnie lokalizacji budynków mieszkalnych
należy podjąć czynności umożliwiające w przyszłości lokalizację zabudowy na terenach
położonych w strefie odległości równej lub mniejszej od dziesięciokrotności wysokości
istniejącej elektrowni wiatrowej. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki na przedmiotowym terenie
ustalono obszary częściowo zabudowy zagrodowej, częściowo zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, częściowo pod obszary odnawialnych źródeł energii (na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100kW), tereny rolne oraz tereny lasów.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie
zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVI/174/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia,
Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki- stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny".
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Na wniosek Wójta Gminy
Suwałki została sporządzona analiza środowiskowa terenu proponowanego do wyłączenia
z Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny" w części obrębu
geodezyjnego: Bród Nowy i Biała Woda oraz zniesienia zakazu wydobycia złoża
i wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu dla części obrębu
geodezyjnego Osowa w Gminie Suwałki. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach
i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Tereny
proponowane do zmniejszenia obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny” nie posiadają cech krajobrazu wyróżniającego się z otaczającego go obszaru
o zróżnicowanych ekosystemach. Teren wsi Bród Nowy i Osowa nie posiada również
wartości do pełnienia i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem. Nie pełnił i nie pełni funkcji korytarza ekologicznego. Podstawową wartością
badanego terenu były i są występujące bogate złoża kruszywa naturalnego, udokumentowane
już od lat 50-tych, 60-tych. Ze względu na położenie analizowanego terenu wokół obszarów
górniczych utracił bezpowrotnie swoje naturalne cechy. Z powodu bezpowrotnej utraty cech
krajobrazu naturalnego, nie posiada cech krajobrazu wyróżniającego, który musi być objęty
ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Teren wsi Biała Woda jest
zagospodarowany zabudową mieszkaniową, zagrodową, przemysłową i usługową oraz
gruntami rolnymi z fragmentami lasów głównie sosnowych. Krajobraz ten nie posiada cech
krajobrazu naturalnego, jest on kształtowany przez człowieka.
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/175/20 w sprawie uzgodnienia
projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny" – uchwała
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla
mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”.
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Ilona Rżany - Kierownik Ref. ds. PSG omówiła projekt uchwały. Projekt „Programu polityki
zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla
mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021” został przekazany do Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji celem jego zaopiniowania. Uzyskano pozytywną
opinię. Program zakłada w latach 2020-2021 szczepienia po 60 osób w każdym roku,
przyjęcie pewnej dawki zabezpieczającej przed kleszczowym zapaleniu mózgu, czyli trzy
szczepionki. Rozpoczęcie szczepienia odbędzie się najpóźniej z końcem marca. W związku z
czym, żeby wdrożyć program niezbędne jest podjęcie przez radę gminy uchwały.
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/176/20 w sprawie przyjęcia
„Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021” –
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Rada gminy decyduje
o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Kwota funduszu sołeckiego
wyodrębniona na przyszły rok wynosiła by 1 000 000 zł. Oczywiście procedura jest tego
rodzaju, że sołtys zwołuje zebranie wiejskie, zebranie wiejskie w formie uchwały podejmuje
pewne przedsięwzięcie, które to gmina miałaby zrealizować z tych środków wyodrębnionych
w funduszu sołeckim. Środki finansowe, które mogą być wydatkowane przypadające na
miejscowość wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wyodrębnienie funduszu
z budżetu gminy skutkowałoby to rozdrobnieniem, co byłoby utrudnieniem do zrealizowania
przez gminę inwestycji, jako pozyskanie dofinansowania np. do 50%. Aczkolwiek z drugiej
strony też musimy mieć na względzie, że to jest pewien sposób aktywizacji mieszkańców, że
możemy w danej miejscowości zrobić to na co potrzebują mieszkańcy poprzez swojego
sołtysa. Niektórzy sołtysi mogą mieć z tym problem jakie przedsięwzięcie zgłosić do gminy,
jakie gmina miała by zrealizować. Przedsięwzięcia nie mogą być inne, niż gmina wykonuje
dotychczas, które są wpisane w ustawę o samorządzie gminnym innych przedsięwzięć nie
możemy realizować tylko te które gmina na co dzień robi bądź może robić. Przy możliwości
dofinansowań ze środków zewnętrznych to rozdrobnienie budżetu nie jest korzystne, gdyż te
mniejsze przedsięwzięcia, które często sołtysi zgłaszają, gmina może zrealizować bez
potrzeby wyodrębniania funduszu sołeckiego. Aczkolwiek, jeżeli rada widzi taką potrzebę,
żeby taki fundusz w budżecie wyodrębnić to oczywiście jako Wójt, jako pracownicy urzędu
będziemy musieli wykonać. Zwrócił się do radnych o niewyodrębnienie funduszu sołeckiego
na rok 2021 a wszelkie wnioski, które będą kierowane do urzędu będą w miarę możliwości
realizowane.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 1. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/177/20 w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki został omówiony na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy. Po tym okresie pracy, którą Wójt Gminy sprawuje urząd możemy w pełni
świadomie ocenić jego zaangażowanie i wkład pracy. Formą wyrażenia naszej opinii o pracy
jest ustanowienie wynagrodzenia i uważa, że jest to jak najbardziej właściwa pora do tego,
żeby taką uchwalę podjąć. Wszyscy widzimy jakie działania są podejmowane, jak gmina się
rozwija się zarówno w kwestii inwestycji jak też działań w urzędzie także, powinniśmy
docenić zaangażowanie, wkład pracy jaki przeznacza na rzecz gminy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu, w którym mimo oddania głosu i obecności w tym czasie na
sesji radnego Stefana Mackiewicza „za” przyjęciem uchwały wykaz imienny podaje – „brak
głosu”. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/179/20
sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy podziękował dla Przewodniczącego Rady, rady gminy,
że zauważyła działalność gminy, moją też osobiście, aczkolwiek Gmina Suwałki jest gminą
wiodącą i szkoda byłoby, żeby Wójt Gminy zarabiał mniej jak inni wójtowie powiatu
przynajmniej, żeby ten sam poziom był utrzymany. Podziękował za podjęcie powyższej
uchwały.
Ad. 16
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2019 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z działalności
Komisji Rady za 2019 rok zostały omówione na wszystkich Komisjach Rady Gminy Suwałki.
Nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedłożonych sprawozdań, w związku z czym
sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2019 rok, zostały przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2019 rok
- stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2019 rok stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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- Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2019 rok stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suwałki za
2019 rok - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 17
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2019.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2019 rok było omawiane na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania.
Głosów w dyskusji nie było. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Suwałkach za 2019 rok zostało przyjęte - stanowi załącznik nr
22 protokołu.
Ad. 18
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2019 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok było omawiane na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok zostało przyjęte - stanowi
załącznik nr 23 protokołu.
Ad. 19
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok było omawiane na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie zostało przyjęte - stanowi
załącznik nr 24 protokołu.
Ad. 20
Informacja za rok 2019 o zgłoszonych żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia
planu miejscowego albo jego zmiany.
Bartłomiej Żuchowski – Kierownika Ref. ds. PP poinformował, że zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt przedstawia okresowo - odpowiednio
do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku na sesji rady gminy informację o zgłoszonych
żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego lub jego zmianach.
Informacja została omówiona na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki. W 2019 roku
14

nie wpłynęły żadne wnioski w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. wnioski o roszczenia związane ze skutkami uchwalenia
planu miejscowego albo jego zmiany). Jeśli chodzi o skutek wzrostu wartości i ustalenia
opłaty planistycznej, którą ustala Wójt w drodze decyzji - w 2019 roku były wydane dwie
decyzje na kwotę około 12 tys. zł .
Informacja za rok 2019 o zgłoszonych żądaniach związanych ze skutkami uchwalenia planu
miejscowego albo jego zmiany - stanowi załącznik nr 25 protokołu.
Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy w związku z aktualną sytuacją w Polsce związną
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Urząd Gminy będzie musiał podjąć działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trosce o zdrowie interesantów i pracowników
urzędu. Interesanci będą przychodzili do holu, gdzie będą rozstawione stoliki i będzie
wyznaczona strefa dla interesanta. Dokumenty, które będą przynoszone do urzędu będą
podlegać 48 godzinnej kwarantannie w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Kasa w
urzędzie będzie zamknięta. Jeśli chodzi o sołtysów ponieważ zbliża się rata podatku w
związku z czym sołtys kwitariusz do rozliczenia będzie mógł przynieść do urzędu a środki
finansowe należy wpłacić do banku. Sugerujemy, aby więcej spraw załatwiać telefonicznie,
żeby był mniejszy kontakt. To jest w dwóch kierunkach nie tylko, żeby ochronić urzędników
ale też uchronić interesantów. Interesanci będą obsługiwani w Urzędzie pojedynczo, tylko w
wyznaczonej, zamkniętej strefie przewidzianej dla interesantów. Od dnia jutrzejszego są
zamykane szkoły przez te dwa najbliższe dni dzieci znajdą opiekę w szkole a od poniedziałku
przez dwa tygodnie szkoły będą zamknięte. Przepis mówi, że rodzice posiadający dzieci do 8
roku życia mogą wziąć urlop na okres dwóch tygodni, żeby sprawować opiekę nad dziećmi.
W związku z czym w urzędzie też musimy pewne czynności podjąć, nie możemy całkiem
zamknąć urzędu, bo jesteśmy urzędem administracji publicznej aczkolwiek chcemy
ograniczyć ewentualnie zarażenie się tym wirusem.
Aneta Perkowska - Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Suwałki poinformowała, że w ramach
obecnej sytuacji są odwołane od poniedziałku na okres dwóch tygodni zajęcia w Ośrodku
Kultury Gminy Suwałki oraz podległych świetlicach.
Ad. 22
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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