P R O T O K Ó Ł Nr XV/20
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 4 lutego 2020 roku w godzinach 13°°- 1410
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, Ewa Sienkiewicz – Kierownik
Ref. ds. Finansowych, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Mienia Komunalnego, Ilona
Rżany – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Bartłomiej Żuchowski –
Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta
Perkowska – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Suwałki, Tadeusz Chołko – Radny Powiatu
Suwalskiego, sołtysi w liczbie 18 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 XV sesji Rady Gminy Suwałki.
Powitał Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych,
sołtysów 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.
Ad 2
Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie do porządku obrad w pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Suwałki do programu „Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Uzasadnił, że w związku
z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach rządowego programu „Program ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020” Gmina Suwałki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z w/w programu na
zadanie polegające na: „Bezpieczna droga do szkoły – przebudowa/budowa przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”. Niniejsza uchwała jest niezbędna
w celu złożenia wniosku do w/w programu oraz podpisania porozumienia z Powiatem
Suwalskim.
Pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację.
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 XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020
rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2020 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nawą: „Zielona Gmina IV – instalacja paneli
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz
sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy
kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy
Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo
w Gminie Suwałki.

2

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki
na 2020 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2020 rok.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2019 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do programu
„ Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji
Rady Gminy Suwałki. Radni nie zgłosili uwag do protokołu, wobec czego Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowana protokół Nr XIV/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 18 grudnia
2019 r. do dnia 4 lutego 2020 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIV Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 17 grudnia 2019 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy odniósł się do dwóch kolejnych punktów porządku
obrad sesji. Powiat Suwalski złożył wnioski do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie
budowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suwałki ze środków Funduszu
Budowy Dróg Samorządowych. Dwie inwestycje otrzymały dofinansowanie, aczkolwiek
Powiat Suwalski nie jest w stanie podołać wyzwaniu i z własnych środków finansowych te
inwestycje wykonać. Starosta Powiatowy zwrócił się do gminy o udzielenie pomocy
finansowej na przebudowę dwóch dróg. Droga Krzywe- Sobolewo-Płociczno-Gawrych RudaSłupie – 1 430 m i droga Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki - 3 400 m.
Nie są to małe środki, na drogę w Płocicznie kosztorys opiewa na kwotę 4 700 000 zł
ponieważ jest dużo pracy ziemnej związanej z budową, odprowadzeniem wody, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz w niektórych miejscach trzeba będzie przełożyć
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instalacje wodociągową. Udzielenie z budżetu Gminy Suwałki dofinansowania w wysokości
40% tj. 1 908 500 zł, 10 % Powiat Suwalski i 50% Wojewoda Podlaski. Oprócz tego razem
ze Starostą wystosowaliśmy prośbę do wojewody i premiera o dofinansowanie z tego
programu w większym procencie jak tylko 50 % przebudowę tej drogi. Jest taka możliwość,
w ubiegłym roku niektóre inne powiaty w województwie takie dofinansowanie otrzymały.
Natomiast droga Lipniak-Kaletnik dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 15 % tj.
171 662 zł. Budżet gminy w chwili obecnej jest w stanie udźwignąć to dofinansowanie, jak
nie teraz to tych dróg w późniejszym czasie nie wybudujemy, bo jak było kilka lat temu, że
drogi powiatowe były budowane w większości z konstrukcji budżetowej, że gmina 50%, a
drugie 50 % powiat i drogi były budowane. W tej chwili jest lepsze wsparcie, większe
możliwości, uważam, że należy z tego skorzystać.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, - wstrzymało się - 1. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XV/156/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczy drogi,
Lipniak-Kaletnik, czy są pytania do projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do projektu
uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw – 0, - wstrzymało się - 1. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XV/157/20 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
zmiany do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok, w związku z podjęciem dnia 29 stycznia 2020 roku Zarządzenia nr 129/20
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. Wprowadzona zmiana zwiększyła plan
dochodów i plan wydatków o kwotę 360,00 zł, dotyczyła otrzymanej dotacji na wypłatę
dodatku energetycznego i na koszty obsługi tego zadania. Zmiana została wprowadzona po
przedłożeniu dla radnych projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
W związku z powyższym zmianie ulegnie kwota planowanych dochodów i planowanych
wydatków w przedłożonym projekcie uchwały. Po wprowadzonej zmianie na pierwszej
stronie uchwały w § 3 w pkt 1 kwota planowanych dochodów będzie wynosiła 47 244 336 zł;
w tym dochody bieżące w wysokości 44 486 439 zł, majątkowe bez zmian. W pkt. 2
planowane wydatki wyniosą 53 946 914 zł, w tym bieżące w wysokości 42 640 610 zł,
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majątkowe bez zmian. Następnie ta sama zmiana została wprowadzona w załączniku nr 1,
w podsumowaniu planu dochodów oraz w załączniku nr 2 w podsumowaniu planu wydatków.
Dotacja ta została przyznana na trzy miesiące w wysokości 360 zł, tj. po 120 zł miesięcznie.
W załączniku nr 3 w zadaniach inwestycyjnych, w zadaniu nr 6 ulegnie zmianie nazwa
zadania, a nie jego przedmiot, nazwa winna brzmieć „Zakup pomp do centralnej
przepompowni ścieków SPC w Płocicznie-Tartak”. Wójt prosi o wprowadzenie omówionych
zmian do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie wraz
z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XV/158/20 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020- 2030.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w związku z wprowadzeniem zmiany wysokości kwot
planowanych dochodów i planowanych wydatków o kwotę 360 zł w budżecie gminy na rok
2020, również w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 należało zmienić kwotę
planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiany wprowadzono w załączniku nr 1
w roku 2020 w planowanych dochodach i planowanych wydatkach oraz w załączniku nr 3
polegające na zaktualizowaniu planu dochodów i planu wydatków. Pozostała treść uchwały
pozostała bez zmian.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. 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 XV/159/20 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020– 2030 – uchwała
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020
roku.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie, do dnia 31 marca, program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program
określa ogólne warunki zapobiegania bezdomności zwierząt. Obejmuje on swoim zakresem
między innymi takiego rodzaju zadania jak zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt. W 2020 roku Gmina Suwałki na realizację programu w budżecie
Gminy zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 425 500 zł z przeznaczeniem na: 5

odłów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki
w schronisku 400 000 zł; - opiekę weterynaryjną dla zwierząt w przypadku zdarzeń
drogowych z ich udziałem na terenie Gminy Suwałki – 10 000 zł; - dokarmianie kotów
wolnożyjących – 2 000 zł; - sterylizację/kasację kotów wolnożyjących 5 000 zł, zapewnienie
pomieszczeń oraz zakup paszy i zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt
gospodarskich - 5 000 zł, - dofinansowanie adopcji psów pochodzących ze schroniska,
odłowionych z terenu Gminy Suwałki – 3 500 zł.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, - wstrzymało się - 0. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XV/160/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku –
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nawą: „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych
na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza
złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zielona Gmina IV- instalacja paneli
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. W ramach
konkursu można pozyskać środki na dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na
potrzeby budynków mieszkalnych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu
może wynieść 2 000 000,00 zł, a wnioskowane przez Gminę dofinansowanie to 65%.
Pozyskane środki przez Gminę przekazywane byłyby mieszkańcom w formie grantu, po
podpisaniu stosownej umowy. Mieszkaniec sam wybrałby firmę, która zainstaluje panele
fotowoltaiczne w jego nieruchomości i dokonywał opłat za instalację paneli fotowoltaicznych.
Po zakończeniu procesu instalacji, przyjęciu instalacji przez wyznaczonego przez Gminę
inspektora nadzoru, mieszkaniec przedkłada do rozliczenia Gminie niezbędne dokumenty
potwierdzające zakończenie zadania. Na tej podstawie, po zweryfikowaniu prawidłowości
dokumentów i dokonanych wydatków, Gmina w formie refundacji przekazuje mieszkańcowi
poniesione koszty w wysokości określonej w umowie z mieszkańcem, lecz nie większej niż
65% kosztów kwalifikowanych poniesionych wydatków. Wobec powyższego zasadne jest
przyjęcie niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XV/161/20 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nawą: „Zielona Gmina IV – instalacja
paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Wojewoda Podlaski
w budżecie na 2020 rok zaplanował środki finansowe Gminie Suwałki na bieżące utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Suwałki. W ramach
otrzymanych środków zostanie naprawione ogrodzenie cmentarza z I wojny światowej
w Płocicznie. Podjęcie uchwały jest niezbędne do zwarcia stosownego porozumienia
dotyczącego powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych
na terenie 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 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr XV/162/20 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz
sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy
kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Projekt niniejszej uchwały
określa zasady, tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy
kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy
Suwałki, zwanych dalej dotacją, obejmujące następujące zadania (przedsięwzięcia):
1) budowę przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz
z indywidualnymi przepompowniami ścieków w celu podłączenia budynków zamieszkałych
znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu odprowadzenia ścieków bytowych
z budynków zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suwałki, na którym nie istnieje
możliwość podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego lub podłączenie
jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wnioskodawca może uzyskać dotację wnosząc 50 %
poniesionych kosztów brutto, lecz nie więcej niż: 130 zł za 1 mb wykonywanego przyłącza
kanalizacyjnego, 4 000 zł w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 5 000
zł w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z indywidualną przepompownią
ścieków.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się o wprowadzenie autoporawki do projektu
uchwały, polegającej na wykreślenie zapisu w rozdziale 2, § 2 ust. 2. „Warunkiem ubiegania
się o udzielenie dotacji jest niezaleganie przez wnioskodawcę z opłatami i podatkami na
rzecz Gminy Suwałki na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji” oraz zmianę
pozostałych ustępów od 2 do 9. Uzasadnił, że wprowadzenie takiego zapisu w uchwale rady
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gminy nie znajduje oparcia w przepisach prawnych i organ nadzorczy, czyli Regionalna Izba
Obrachunkowa mogła by mieć zastrzeżenia, co do tego zapisu. Zostanie podjęte Zarządzenie
Wójta Gminy, w którym zostanie wprowadzony ten zapis.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Radna Jolanta Sztermer zapytała czy będą mogli z tego dofinansowania skorzystać również
ci, jeśli będzie wymagało małej rozbudowy kanalizacji np. kilkadziesiąt metrów kończy się
kanalizacja i żeby mogli do siebie tą kanalizację pociągnąć, czy mają szansę skorzystać
z tego.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy będą mogli skorzystać,
muszą się wytytułować prawem posiadania gruntu w celach budowalnych, że to nie jest ich
grunt, czyli będą musieli mieć zgodę na zasadzie oświadczenia, że właściciel czy sąsiad
pozawala żeby na tym gruncie położyć rurę.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie z proponowaną
autopoprawką. 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 XV/163/19 w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu
rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy
kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy
Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo
w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo w Gminie
Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji odnawialnych źródeł energii - instalacji
fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz umożliwić
realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki na
przedmiotowym terenie ustalono obszary odnawialnych źródeł energii (na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100kW). Inwestor Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
zwróciła się z wnioskiem o opracowanie ww. planu na terenach gdzie kiedyś eksploatowane
było kruszywo - dziś jest to teren zrekultywowany. Aby umożliwić realizację takiej inwestycji
należy opracować plan miejscowy na terenach obecnie poeksploatacyjnych.
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 XV/164/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo w Gminie
Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki
na 2020 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był analizowany
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. Zapytał, czy są uwagi lub zapytania.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XV/165/20 w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2020 rok - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2020 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu
uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XV/166/20
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2019 rok.
Ilona Rżany – Kierownik Ref. ds. PSG omówiła sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2019 rok. Stosownie do ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd terytorialny w tym
Gmina Suwałki zobowiązana jest do podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania
powstawania i usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz narkotyków oraz wspierania
działalności w tym zakresie różnych organizacji społecznych i zakładów pracy. Program
określa pięć głównych działań. Pierwsze działanie - Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Głównie dotyczy pracy
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Suwałki, która w 2019 roku odbyła 10 posiedzeń. Do Komisji w roku 2019 wpłynęło 9
wniosków o kierowanie na leczenie odwykowe, dokończono rozpatrywanie 5 spraw z 2018 r.
i 1 sprawę z 2017 r. Umorzono 8 spraw w tym: 5 spraw z 2019 r., 2 sprawy z 2018 r., 1
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sprawę z 2017 r. Komisja do Sądu Rejonowego w Suwałkach Wydział Rodzinny i Nieletnich
skierowała 5 spraw. W związku z procedurą kierowania na przymusowe leczenie odwykowe
przez sąd, pokryto należne koszty, które wynosiły 2 004,88 zł, na sporządzenie opinii
specjalistycznych przez biegłych psychologa i psychiatry wydatkowano kwotę 400,00 zł. Na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu przyznano dotację organizacji pożytku publicznego kwocie
2 000,00 zł na realizację programu pn.: ,,Ponadpodstawowy program dla uzależnionych jako
uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz oddziału dziennego w Suwałkach” dla
Suwalskiego
Stowarzyszenia WYBÓR. Ponadto sporządzono ,,Diagnozę problemów
społecznych na terenie Gminy Suwałki”. Przeprowadzone badanie miało na celu
zdiagnozowanie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych oraz problemu
przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym. Na ten cel wydano 4 900,00 zł.
Wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiły
16 400,00 zł. Kolejnym działaniem, które generowało koszty to działanie trzecie prowadzenie
profilaktycznej 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. W 2019 roku w zakresie realizacji tego zadania
Uczniowski Klub Sportowy ,,Szapiro” przy Zespole Szkół w Przebrodzie otrzymał dotację w
wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania pn.: ,,Obóz rekreacyjno – sportowy w górach”,
który odbył się lipcu. W ramach programu profilaktycznego NOE” rekomendowanego przez
polską agencję rozwiazywania programów alkoholowych dla uczniów szkół podstawowych
wszystkich znajdujących się na terenie gminy przeprowadzono warsztaty. Łączny koszt tego
przedsięwzięcia wyniósł 6 000,00 zł. Ponadto przy Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak
i w Starym Folwarku w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej funkcjonowały świetlice środowiskowe, które wygenerowały koszt około
33 000,00 zł. Dzięki temu była możliwość organizacji zajęć specjalistycznych dla dzieci po
godzinach lekcyjnych, głównie sportowych i integracyjnych. W ramach programu podczas
dożynek gminnych, zrealizowano usługę edukacyjną pn.: „Edukacyjny namiot
profilaktyczny” gdzie przez 5 godzin dydaktycznych uczestnicy dożynek otrzymali
kompleksowe informacje na temat profilaktyki uzależnień zarówno alkoholowych jak
i zagrożeń wynikających ze spożywania narkotyków i koszt tego przedsięwzięcia wyniósł
4 900,00 zł. Ponadto gmina za kwotę 6 638,37 zł zakupiła gadżety dotyczące profilaktyki
uzależnień - narkotyki, alkohol w celu promocji. W ramach zadania piątego podejmowanie
interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W 2019 r. Komisja nie
miała żadnych sygnałów dotyczących naruszania przepisów, nieprawidłowości z korzystania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co można potwierdzić tym, że Gminna
Komisja przeprowadziła kontrole w 10 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, zarówno
gastronomicznych i sklepów. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
W ramach swojej działalności, Komisja opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji punktów,
których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Wystawiono 30 opinii w formie postanowienia Komisji. Na koniec grudnia 2019 r. na terenie
Gminy Suwałki funkcjonowało 11 punktów handlowych ze sprzedażą i podawaniem napojów
alkoholowych i 18 punktów ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych w miejscu
sprzedaży – punkty gastronomiczne. Gminna Komisja w 2019 r. sfinansowała również
terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, zostali objęci wszyscy
przedsiębiorcy z terenu gminy. Dodatkowo przeprowadziliśmy zakup kontrolowany pn.:
,,Tajemniczy klient” w miejscu sprzedaży alkoholu. Celem akcji było sprawdzenie, czy
sprzedawcy proszą o okazanie dokumentu tożsamości osobę, której wygląd wskazuje na
niepełnoletność. Wydatkowano kwotę 2 295,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację
powyższych programów wydatkowano kwotę 95 024,42 zł (w tym 94 524,42 zł na realizację
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 500,00 zł na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowane środki pochodziły
z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 r. w kwocie 79 757,04 zł oraz
pozostałych środków z 2018 roku w kwocie 40 219,00 zł. Środki pozostałe z 2019 r.
w kwocie 24 951,62 zł wydatkowane będą w 2020 r. Nadwyżka powstała ze zwiększonych
dochodów za zezwolenia za alkohol w bieżącym roku, niż zostały zaplanowane w budżecie
gminy na rok 2019 r.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do sprawozdania. Głosów
w dyskusji nie było. 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
przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Suwałki za 2019 rok - stanowi załącznik nr 17 protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do programu
„Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwała została omówiona przy
wprowadzaniu do porządku obrad, 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 XV/167/20 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do programu „
Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy poinformował, że został ogłoszony przetarg na
żwirowanie dróg i w przyszłym tygodniu będziemy mogli rozpocząć żwirowanie dróg na
terenie gminy. W połowie lutego br. zostanie ogłoszony nabór wniosków na oczyszczalnie
przydomowe, jak też na wymianę pieców. Przystępujemy do ogłaszania przetargu na tak
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długo oczekiwane dowieszki lamp oświetleniowych w niektórych miejscowościach, które
były w ubiegłym roku zgłaszane. Łatwo nie było ponieważ należało uzgodnić prawie każdą
lampę na poszczególnym słupie w Zakładzie Energetycznym sporządzając do tego
dokumentację. Mamy uzgodnienia i będziemy już w przyszłym tygodniu ogłaszali przetarg na
ich instalowanie. W tym roku są oszczędności na odśnieżaniu dróg także te środki finansowe
zostaną wydane na żwirowanie dróg, proszę ewentualnie zgłaszać tego typu potrzeby.
Odnośnie dróg powiatowych powiedział, że to jest duża kwota, którą gmina dofinansowuje
ale w powiecie suwalskim, to tylko w Gminie Suwałki robi się więcej jak jedną drogę, bo nie
we wszystkich gminach w powiecie robi się drogi powiatowe. Jak gmina nie dofinansuje to
powiat tych dróg nie robi, dlatego u nas w tym roku są dwie drogi, w ubiegłym roku były trzy
drogi z pięciu złożonych wniosków. Uważam, że jak gmina nie szczędzi pieniędzy dla
powiatu to mamy tych dróg więcej wyremontowanych. Drogi gminne, które otrzymały
dofinansowanie będą realizowane w tym roku i są to drogi: Bród Nowy, Niemcowizna,
Zielone Drugie, Przebród-Wasilczyki i Czarnakowizna.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK poinformowała, że w okresie ferie, przez dwa tygodnie
odbywały się zajęcia w świetlicach terenowych i w GOK. Odbył się też między innymi
koncert kolęd i pastorałek, koncert między pokoleniowy, na którym otrzymała z rąk Wójta
Gminy powołanie na dyrektora na kolejne pięć lat. Podziękowała za poparcie i docenienie
pracy. Ośrodek Kultury Gminy Suwałki wraz z seniorami z gminy został zaproszony na
spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach. Zaprosiła dzieci w wieku 7-12 lat na
bal przebierańców do Ośrodka Kultury Gminy Suwałki. Bal odbędzie się 15 lutego 2020 r.
Zaprosiła do udziału w konkursie na najsmaczniejszy pączek oraz wypiek karnawałowy
w Tłusty Czwartek, 20 lutego 2020 r. Zaprosiła do również na wydarzenie w dniu 6 marca
2020 r. (piątek) Dzień Kobiet w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki.
Sołtys wsi Sobolewo – zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe ewentualnie przekazanie
1 % podatku na rzecz Hani Poczobut, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu
pierwszego. Dziecko ma trzy miesiące, lek który może być podany w Stanach Zjednoczonych
jest to terapia genowa może to się odbyć tylko do ukończeniem przez Hanie dwóch lat, więc
czasu jest bardzo mało. Kwota do zebrania 9 mln zł.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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