Projekt
P R O T O K Ó Ł Nr VI/2019
z Sesji Rady Gminy Nowinka z dnia 25 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowince.
Obrady VI Sesji Rady Gminy Nowinka otworzyła o godz. 10:30 Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kłaczkowska, powitała przybyłych Radnych, Sołtysów, mieszkańców Gminy,
pracowników Urzędu Gminy, oraz:




Wójta Gminy Nowinka – Panią Teresę Strękowską,
Zastępcę Wójta – Panią Katarzynę Beatę Sturgulewską,
Radcę prawnego – Pana Jerzego Lewczuk.

W sesji uczestniczyli następujący Radni:
1. Augustynowicz Jolanta
2. Bujkowski Jan
3. Chmielewski Mieczysław
4. Chrulski Marcin
5. Cwalińska Katarzyna
6. Jagłowska Ilona
7. Kłaczkowska Elżbieta
8. Mikołajczyk Stanisław
9. Ostrokołowicz Dorota
10. Statkiewicz Krystyna Anna
11. Strękowski Szczepan
12. Szwarnowski Tadeusz
13. Urbanowicz Beata
14. Warsiewicz Agnieszka
15. Wojciechowski Kamil
AD.1. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kłaczkowska wypowiadając
formułę „Otwieram VI Otwartą Sesję Rady Gminy Nowinka”. Na podstawie listy obecności,
stwierdziła, iż w sesji uczestniczy 15 spośród 15 Radnych, w związku z tym podejmowane uchwały
będą miały charakter prawomocny.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu Markowi Szwarnowskiemu, nowo wybranemu
Radnemu, oraz wręczyła zaświadczenie. Następnie poprosiła o złożenie ślubowania, po odczytaniu
tekstu roty:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej Gminy i
jej mieszkańców”.
Pan Marek Szwarnowski złożył ślubowanie słowami — „ślubuję — tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Otwarcie sesji i powitanie.
Złożenie ślubowania przez Radnego.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 21.12.2018 r.
Przyjęcie protokołu z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2019 r.
Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 22.02.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Nowinka z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.”
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince za 2018 r.
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Spraw Społecznych
na 2019 r.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Przyjęcie planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
3) Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki
Publicznej Gminy Nowinka i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince.
4) Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
przeznaczonych na fundusz sołecki.
5) Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6) Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021.
7) Uchwała w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa
Strękowizna.
8) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
9) Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania
projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowinka.
Wolne wnioski.
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła formalny wniosek o dołączenie do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego
w Monkiniach w Filię Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz
poprosiła o głosowanie w tej sprawie. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.
Następnie poprosiła Radnych o głosowanie nad porządkiem obrad. W wyniku głosowania
proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

AD 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 21.12.2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołu nr III/2019
oraz poddała pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został
jednogłośnie przyjęty.
AD 5. Przyjęcie protokołu z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołu nr IV/2019
oraz poddała pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został
jednogłośnie przyjęty.
AD 6. Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 22.02.2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołu nr V/2019.
Radna Jolanta Augustynowicz na poprzedniej sesji zapytała o powstałe oszczędności wówczas gdy
Szkoła Podstawowa w Monkiniach była nieczynna, dodała również, że nie otrzymała na nie
odpowiedzi.
Pani Grażyna Citkowska w zastępstwie Skarbnika Gminy odpowiedziała, że zaoszczędzono około
100 tys. zł.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie protokół. W wyniku przeprowadzonego
głosowania 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Protokół został
przyjęty.
AD 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt: Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym od 21.12.2018 r. do
22.03.2019 r. Podjęto: 8 uchwał z III Sesji Rady Gminy Nowinka w dniu 21.12.2018 r.; 3 uchwały
z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowinka w dniu 30.01.2019 r. oraz 1 uchwałę
z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowinka w dniu 22.02.2019 r., ponadto wydano 23
zarządzenia Wójta. Istotne sprawy to:
3.01.2019 - w Starostwie Powiatowym w Augustowie miało miejsce spotkanie Augustowskiej
Grupy Zakupowej, której członkiem jest nasza gmina w sprawie roszczeń
wystosowanych przez Novum S. A. tj. dostawcę energii elektrycznej. Sprawa
dotyczyła pozwu sądowego za dostawę energii w 2018 r.
8.01.2019 - w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze SuwalskoAugustowskie” odbyło się szkolenie dotyczące składania wniosków o powierzenie
grantu tj. zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych
w życie publiczne. W związku z powyższym 31.01.2019 nasza gmina złożyła wniosek,
który został pozytywnie rozpatrzony. Skutkiem tego jest dofinansowanie w wysokości
10 tys. zł planowanego na 27.07.2019 gminnego festynu.
17.01.2019 - złożono wniosek w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2019, którego operatorem
jest fundacja „Orły Sportu’'' w zakresie programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
Przystąpienie do ww. programu skutkuje 50% dofinansowaniem wynagrodzenia dla
Animatorów pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie od 1.03.2019 do 30.11.2019.
Nasza gmina zatrudnia 2 Animatorów.
31.01.2019 - po przeprowadzeniu analizy kosztów oraz rentowności prowadzenia gminnej
siłowni wypowiedziano 3 umowy zlecenia osobom pracującym w ww. obiekcie, które

dnia 1.03.2019 zastąpiono 1 umową zleceniem z osobą pełniącą funkcję opiekuna
siłowni i osoby sprzątającej.
4.02.2019 - została podpisana umowa wykonawcza z operatorem wewnętrznym (BIOM) na
świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują budowę, rozbudowę
i doposażenie PSZOK-ów oraz ich prowadzenie.
13.03.2019 - został złożony wniosek o udział w rekrutacji gmin z terenu województwa
podlaskiego do realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”
dotyczy to zaadoptowania lokalu na mieszkanie dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie w tym z zespołem Downa. Przewidziana wysokość dofinansowania
99 500,00 zł. Po weryfikacji nasz wniosek znalazł się na liście rezerwowej, ponieważ na
terenie gminy nie zamieszkuje osoba dotknięta zespołem Downa.
22.03.2019 - do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego został złożony wniosek
w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego 2019 rok” na remont dachu
świetlicy wiejskiej w Szczebrze. Wnioskowana kwota 15.000 zł.
Oprócz tego zleciliśmy pracę geodecie w celu wykonania inwentaryzacji drogi do
Strękowizny od strony Augustowa. Ponadto zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Szczebra
o udostępnienie map dróg leśnych.
_
W związku z rosnącym zainteresowaniem producentów rolnych zwrotem podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. do Urzędu
Gminy Nowinka wpłynęły 183 wnioski o zwrot tego podatku na kwotę 176 480,43 zł. Pozostał limit
- na kwotę 176 681,64 zł do wykorzystania przez producentów rolnych w II-etapie (terminie)
składania wniosków o akcyzę od 01.08.-31.08.2019 r. tj. do 02.09.2019 r.
_W sprawie zmian dotyczących wejścia w życie 6 marca br. ustawy z 22 lutego 2019 r. o zmianie
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428) informuję iż ww. ustawa rozszerza olej napędowy
oznaczony kodami: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN
3826 00. W związku z tym termin składania wniosków został przedłużony do dnia 31 marca 2019 r.
Termin wypłaty podatku może ulec zmianie i zwrot podatku akcyzowego może nastąpić w terminie
od dnia 1 kwietnia do 31 maja (wcześniej było od 1 kwietnia do 30 kwietnia).
Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej „Wspólnota Puszczy” w ramach
„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” w listopadzie 2018 r. wydało
4999,84 kg żywności, które rozdysponowało wśród 600 osób w tym 221 rodzin, w styczniu 2019 r.
wydano 7744,8 kg żywności, które rozdysponowało wśród 604 osób w tym 223 rodziny, natomiast
w lutym 2019 r. wydano 7999,32 kg żywności, które rozdysponowało wśród 609 osób w tym 226
rodzin.
AD 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Nowinka z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.”
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania bądź uwagi, następnie przeszła do punktu
kolejnego.

AD 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania bądź uwagi, następnie przeszła do punktu
kolejnego.
AD 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania bądź uwagi, następnie przeszła do punktu
kolejnego.
AD 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince za 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania bądź uwagi, następnie przeszła do punktu
kolejnego.
AD 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Spraw Społecznych na
2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie planu pracy Komisji.
Radna Katarzyna Cwalińska przedstawiła plan pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i
Spraw Społecznych na 2019 r.
AD 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie planu pracy Komisji.
Radny Stanisław Mikołajczyk przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
AD 14. Przyjęcie planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie planu pracy Komisji.
Radna Katarzyna Cwalińska przedstawiła plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
AD.15. Podjęcie uchwał:
AD 15.1) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi.
Radny Stanisław Mikołajczyk zapytał o dofinansowanie na wsparcie Policji w kwocie 3000 zł.
Przewodniczą Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę Rady Gminy. W wyniku
przeprowadzonego głosowania 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok została podjęta.
AD 15.2) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi, następnie
poddała pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący się”, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Augustowskiemu została podjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minutową przerwę. Po przerwie wznowiono obrady.
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AD 15.3) Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki
Publicznej Gminy Nowinka i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi.
Sekretarz odczytała opinię dwóch Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Spraw Społecznych
oraz Komisji skarg, wniosków i petycji, które jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały wszystkie
projekty uchwał.
Radny Stanisław Mikołajczyk zapytał o powołanie dyrektora placówki.
Wójt wyjaśniła, że nie będzie od razu ogłaszała konkursu na dyrektora, tylko powoła osobę pełniącą
obowiązki, następnie dodała, że nie ma na celu nikogo zwalniać, a wyłącznie szuka oszczędności, które
szacuje na około 15 tysięcy zł.
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania 6 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince nie została podjęta.
AD 15.4) Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków przeznaczonych na fundusz sołecki.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi.
Radna Agnieszka Warsiewicz zapytała, czy fundusz zostanie przekształcony w fundusz obywatelski.
Wójt wyjaśniła, że nie.
Radna Jolanta Augustynowicz zaproponowała, aby w uchwale umieścić zapis, że środki zostaną
przekazane na remont dróg.
Grażyna Citkowska w zastępstwie Skarbnika Gminy wyjaśniła, że nie możemy takiego zapisu umieścić
w uchwale.
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania 10 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się”, uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
przeznaczonych na fundusz sołecki została podjęta.
AD 15.5) Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi.
Ewa Miezio Kierownik GOPS-u przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę Rady Gminy. W wyniku
przeprowadzonego głosowania 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,
uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 została podjęta.
AD 15.6) Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 20192021.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi.
Ewa Miezio Kierownik GOPS-u przedstawiła projekt uchwały.
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę Rady Gminy. W wyniku
przeprowadzonego głosowania 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,
uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 została podjęta.
AD 15.7) Uchwała w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa
Strękowizna.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
sołectwa Strękowizna została jednogłośnie podjęta.
AD 15.8) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania bądź uwagi.
Radna Katarzyna Cwalińska przedstawiła opinię Komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie skargi
na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która jest bezzasadna.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę Rady Gminy. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej została jednogłośnie podjęta.
AD 15.9) Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania
projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowinka.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,
uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów
jednostek pomocniczych Gminy Nowinka została podjęta.
AD 15.10) Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława
Chmielewskiego w Monkiniach w Filię Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Nowince.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks.
Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach w Filię Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Nowince została jednogłośnie podjęta.
AD.16. Wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Szczepan Strękowski odczytuje pismo mieszkanki Strękowizny w sprawie
remontu mostu w Strękowiźnie.
Sołtys Jerzy Kłoczko zapytał ile było przeznaczonych środków na remont mostu oraz czy Komisje
pochyliły się nad tym wnioskiem.
Radny Stanisław Mikołajczyk wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna niezwłocznie pochyliła się nad
wnioskiem oraz przedstawił wystosowane pisma w tej sprawie.
Radna Katarzyna Cwalińska zapytała o strajk nauczycieli w szkołach w naszej Gminie.
Radna Beata Urbanowicz, zapytała czy jest możliwość zamontowania małej kamerki z tyłu GOK-u.
oraz czy odbyła się rozmowa z Nadleśniczym Nadleśnictwa Szczebra.
Sołtys Antoni Anuszkiewicz zwrócił uwagę, że trzeba przyciąć krzewy przy drodze w Kruszniku.
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AD.17. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady VI sesji Rady Gminy Nowinka słowami: „Zamykam
VI Otwartą Sesję Rady Gminy Nowinka.”
Protokołowała:

Przewodnicząca Rady Gminy:

…………………………………
Justyna Pydych

……………………………
Elżbieta Kłaczkowska
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