P R O T O K Ó Ł Nr XVII/20
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 21 kwietnia 2020 roku w godzinach 12°°- 1308
w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 16.
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, Cezary Folejewski – radca prawny,
sołtysi w liczbie 4 osób – listy obecności stanowią załączniki nr 2–3 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady otworzył obrady XVII sesji Rady Gminy Suwałki
i powitał wszystkich zgromadzonych na sesji. 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.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do wszystkich zgromadzonych na sesji o powstanie
i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Jana Grudkowskiego sołtysa sołectwa
Magdalenowo.
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 przedstawionego porządku obrad.
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Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie do porządku obrad w pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w Gminie Suwałki. Uzasadnił, że opracowanie planu
ma na celu umożliwienie realizacji inwestycji związanej z zakładem/zakładami
produkującymi materiały i wyroby na bazie żwiru na terenie obecnie górniczym. Ustalenia
planu winny umożliwić m.in. realizację na wybranej części terenu górniczego obiektów
zakładu przeróbczego, który nie będzie zlikwidowany w ramach rekultywacji zakładu
wydobywczego. Aby umożliwić realizację takich inwestycji należy wprowadzić zapisy
dotyczące kierunków rekultywacji i przeznaczenia części terenów oraz umożliwić
posadowienie farm fotowoltaicznych.
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 XVI 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
2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2020-2030.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/160/20 Rady Gminy
Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Suwałki w 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą
Klub Senior+.

2

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy
Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy
Suwałki do Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i KukówFolwark w Gminie Suwałki.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVI 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.
Przewodniczący Rady – ogłosił przerwę techniczną.
Po przerwie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu XVI sesji Rady Gminy
Suwałki.
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 XVI/20 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 12 marca
2020 r. do dnia 21 kwietnia 2020 r.- stanowi załącznik nr 4 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVI Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 21 kwietnia 2020 r. – stanowi załącznik nr 5 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
2020 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok. Omówiła zmiany do budżetu Gminy Suwałki na
2020 rok, które stanowią załącznik nr 6 do protokołu
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w w/w sprawie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVII/179/20 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.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030, które stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
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 XVII/180/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020– 2030 – uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/160/20 Rady Gminy
Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. 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. Stosownie do art. 11a ust. 2
pkt 5 ustawy o ochronie zwierząt, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt winien obejmować w szczególności: poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Z uwagi na powyższe, § 7 programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Suwałki w 2020 roku powinien uwzględniać dyspozycję art. 11a ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, poprzez określenie w treści programu
poszukiwania właścicieli wobec bezdomnych zwierząt. Wobec powyższego zasadne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
Marek Jeromin - 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 XVII/181/20 zmieniającą uchwałę nr XV/160/20 Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w
2020 roku - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo stanowią własność osób fizycznych i są zajęte pod drogę gminą.
Nabycie przedmiotowych nieruchomości jest niezbędne do uregulowania stanu prawnego
drogi.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVII/182/20 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo – stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zamiana nieruchomości
gruntowych, pozwoli na uregulowanie własności drogi gminnej w miejscowości Taciewo.
Nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej, faktycznie wykorzystywana jest jako
droga gminna. Właściciel działki wyraził wolę uregulowania stanu prawnego własności
poprzez dokonanie zamiany na inne grunty będące własnością Gminy Suwałki, które
przylegają bezpośrednio do jego gruntów.
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. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XVII/183/20
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Taciewo – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.
Krzysztof Gwaj – Zastępca Wójta Gminy omówił projekt uchwały. Zgodnie z art. 37 ustawy
Prawo wodne, corocznie do dnia 20 maja, rada gminy określa, wykaz kąpielisk na terenie
gminy, jak również ustala sezon kąpielowy. Do końca grudnia 2019 r., do Wójta Gminy
wpłynęły dwa wnioski na utworzenie kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o umieszczenie
w wykazie kąpielisk pod nazwą: 1) kąpielisko PTTK w Starym Folwarku; 2) kąpielisko na
jeziorze Czarne w obrębie Mała Huta. W projekcie uchwały sezon kąpielowy ustalono dla:
kąpieliska PTTK w Starym Folwarku od 27 czerwca do 23 sierpnia a dla kąpieliska na
jeziorze Czarne od 20 czerwca do 20 sierpnia. Na chwilę obecną trudno jest stwierdzić, czy te
kąpieliska będą otwarte, wiadomo sytuacja epidemiologiczna jest tak a nie inna, nie mniej
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jednak należy dopełnić wszelkich formalności, żeby te kąpieliska mogły istnieć w wypadku
gdyby epidemia cofnęła się.
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 XVII/184/20 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Suwałki w 2020 roku - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
Krzysztof Gwaj – Zastępca Wójta Gminy omówił projekt uchwały. Wprowadzenie zmiany
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest związane głównie z projektami, do
których Gmina Suwałki przystąpiła, tj: utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior
+, który już w tej chwili działa w miejscowości Zielone Kamedulskie oraz przystąpienia do
projektu utworzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suwałki w miejscowościach
Płociczno-Tartak, Przebród oraz Nowa Wieś. Na ten cel Gmina Suwałki uzyskała
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada
utworzenie, wyposażenie
i pokrycie kosztów utrzymania prowadzenia trzech
placówek wsparcia dziennego tj. świetlic środowiskowych, w których będą odbywały się
zajęcia dla uczniów od 6 do 17 lat zamieszkujących na terenie Gminy Suwałki. W
placówkach będą prowadzone zajęcia
z informatyki z elementami
programowania i robotyki, fizyki, języka angielskiego, teatralno-wokalne, szachowe,
korekcyjno-kompenacyjne oraz zajęcia logopedyczne z psychologiem. Dofinansowanie,
które Gmina otrzyma jest na poziomie 94 %. Nie mniej jednak aby te jednostki mogły działać
zgodnie z prawem i w sposób jak najbardziej zasadny należy obie te jednostki czyli Klub
Senior + i świetlice środowiskowe włączyć w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W związku z tym wprowadzono zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, w ten sposób, że w § 5 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1, po
którym dodaje się ust. 2 i ust.3 w następującym brzmieniu: „2. W ramach struktury
organizacyjnej Ośrodka działa klub samopomocy pod nazwą Klub Senior+,
z
siedzibą w Zielonym Kamedulskim, 16-402 Suwałki, Zielone Kamedulskie 19A. 3.
W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka działają placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży, prowadzone w formie opiekuńczej i specjalistycznej pod nazwą: 1) Świetlica
Środowiskowa w Płocicznie-Tartak, z siedzibą w Płocicznie-Tartak, 16-402 Suwałki,
Płociczno-Tartak 16; 2) Świetlica Środowiskowa w Przebrodzie, z siedzibą w Przebrodzie,
16-402 Suwałki, Przebród 15, 3) Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi, z siedzibą w Nowej
Wsi, 16-402 Suwałki , Nowa Wieś 50A. Te wszystkie trzy uchwały są ze sobą powiązane
ponieważ zmiana w statucie GOPS pozwala utworzyć kolejne dwie jednostki tak aby mogły
one działać zgodnie z przepisami prawa.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady – zapytał, czy w Płocicznie-Tartak i Przebrodzie te
świetlice będą działały przy szkołach.
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Krzysztof Gwaj - Zastępca Wójta – odpowiedział, że świetlica w Przebrodzie będzie
funkcjonowała przy szkole natomiast w Płocicznie-Tartak w budynku obecnej Biblioteki
Publicznej. Natomiast Klub Senior+ działa w budynku po byłej Szkole Podstawowej
w Zielonym Kamedulskim.
Przewodniczący Rady – zapytał, czy świetlica w Nowej Wsi i w Zielonym Kamedulskim
będą podlegały pod Ośrodek Kultury Gminy Suwałki.
Krzysztof Gwaj - Zastępca Wójta wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o opiece społecznej
i ustawie o pieczy zastępczej, jednostka jako ośrodek wsparcia dziennego musi działać pod
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dlatego formalnie będzie podlegało pod GOPS,
natomiast świetlica wiejska podlega pod Ośrodek Kultury Gminy Suwałki.
Więcej 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 XVII/185/20 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie powyższej uchwały jest
konsekwencją zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. 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 XVII/186/20 sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej – uchwała
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą
Klub Senior+.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wyjaśnił, że podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora jest powiązane z poprzednią uchwałą. 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
XVII/187/20 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ –
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki.
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Krzysztof Gwaj – Zastępca Wójta Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki złożyła
w grudniu 2019 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”. Wniosek
przeszedł pozytywną ocenę formalno–merytoryczną Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i czeka na decyzję w zakresie ewentualnego przyjęcia do
realizacji. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Suwałki od lipca br. rozpocznie
zbiórkę odpadów z folii rolniczych oraz innych odpadów powstających w wyniku
działalności rolniczej jak siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i
opakowania typu Big Bag. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie obliguje
Gminę do usystematyzowania działań, zdefiniowania istniejącego problemu, określenia celu,
głównych zadań i założeń oraz odbiorców programu ich obowiązków i formy wsparcia jaką
otrzymają. Powyższe założenia ma wypełnić „Program usuwania folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki”.
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 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 XVII/188/20 w sprawie
przyjęcia Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Suwałki
do Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Dyrektor WPN wystąpił
z wnioskiem o wydelegowanie przedstawiciela Gminy Suwałki do Rady Naukowej
Wigierskiego Parku Narodowego. Wójt Gminy zaproponował do Rady Naukowej
Wigierskiego Parku Narodowego Tadeusza Chołko byłego Wójta Gminy Suwałki, który był
w radzie. Jest radnym powiatowym i jestem pewien, że tą pracę będzie wykonywał na rzecz
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 – 1, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu. Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ Nr
XVII/189/20 sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Suwałki do Rady Naukowej
Wigierskiego Parku Narodowego - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki nie posiada
szpitala na swoim terenie, mieszkańcy korzystają z punktów opieki medycznej znajdującej się
na terenie Miasta Suwałki. Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego w celu
przeciwdziałania COVID-19. Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację jaką jest pandemia
COPVID-19 istotne wydaje się, aby samorząd gminy w trosce o dobro mieszkańców gminy i
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jakość metod leczenia pacjentów w najbliższej placówce, dofinansował szpital w Suwałkach.
Dofinansowanie
w wysokości 20 000 zł.
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 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 XVII/190/20 w sprawie
udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i KukówFolwark w Gminie Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwała została omówiona w
punkcie 2 przy wprowadzaniu do porządku obrad, 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 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 XVII/191/20
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w Gminie Suwałki
- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że Urząd Gminy Suwałki kontynuuje
rozdawanie maseczek seniorom z terenu gminy. Jeżeli ktoś nie może odebrać maseczki
możemy dostarczyć do domu, bądź mogą odebrać członkowie rodziny w urzędzie. Podjęte
uchwały na dzisiejszej sesji odnośnie przekazania świetlicy środowiskowej, czy Klubu
Seniora+ będą należały do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zgodne z przepisami
prawa, gdyż te ośrodki powinne podlegać pod ustawę o pomocy społecznej. Oczywiście te
działania będą zazębiać się z działaniami Ośrodka Kultury Gminy Suwałki. Działania
świetlicowe, kulturalne będą prowadzone w tych samych budynkach przez Ośrodek Kultury
Gminy Suwałki ale bezpośrednio świetlice środowiskowe i Klub Seniora będą podlegały pod
Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to nowe dodatkowe zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i mam nadzieję, że kierownik wraz z obsługą pracowników podoła temu nowemu
zadaniu. Jeżeli chodzi o inwestycje to koncentrujemy się na zadaniach inwestycyjnych, na
których gmina otrzymała dofinansowanie. W tej chwili wstrzymujemy się z realizacją tych
zadań, na które nie otrzymano dofinansowania ponieważ nie wiemy jakie będą dochody.
Miejmy nadzieję, że gospodarka ruszy i będziemy mogli w pełni budżet gminy realizować.
Kolejna sesja Rady Gminy Suwałki jest planowania w miesiącu maju br.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych przez radnych.
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Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Przewodniczący Rad
Halina Marcinkiewicz
Marek Jeromin
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