P R O T O K Ó Ł Nr II/10
z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1040 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew - Kierownik Referatu ds. Polityki
Społeczno Gospodarczej, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Cezary Folejewski – radca prawny, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady II Sesji Rady Gminy. Stwierdził,
że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników
referatów, sołtysów oraz pozostałych obecnych.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Maciej Suchocki –
Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
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Do porządku obrad nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie Wójta Gminy Suwałki
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Zakończenie obrad.
Ad. 3
Ślubowanie Wójta Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) „objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania o następującej treści: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem
zdania: Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o powstanie.
Tadeusz Chołko złożył w obecności Rady Gminy Suwałki ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady
Chołko.

pogratulował Wójtowi Gminy – Tadeuszowi

Tadeusz Chołko – Wójt Gminy jeszcze raz chciałem publicznie głośno wyraźnie powiedzieć,
że będę ten urząd sprawował najlepiej jak potrafię dla dobra naszej lokalnej społeczności.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy zatwierdza taryfy na
zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożone przez
przedsiębiorstwo i zweryfikowane przez Wójta Gminy. Taryfy ustalane są na okres jednego
roku. Obowiązujące stawki wody zatwierdzone są na okres od 1 stycznia 2010 r. do
31 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach,
Marek Wnuk wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy o zatwierdzenie taryf na zbiorowe
zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków na rok 2011 r. dołączając szczegółową
kalkulację cen, proponując stawkę wody w wysokości 2,22 zł/m3 zł plus obowiązujący
podatek VAT za 1 m3 oraz 5,13 zł, plus obowiązujący podatek VAT za 1m3 odprowadzonych
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ścieków. Przedstawiony wniosek zostały opracowany zgodnie z przepisami ustawy a koszty
zweryfikowane pod względem celowości ich ponoszenia.
Cezary Folejewski – asystent prawny poinformował, iż zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia
wniosku, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, albo podejmuje uchwałę o odmowie
zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada
gminy nie podejmie uchwały w terminie to taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Czyli to rada
powinna podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf, bądź podjąć uchwałę o odmowie
zatwierdzenia taryf, bądź nie podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Radna Jolanta Sztermer – jesteśmy nową radą i uważam, że powinniśmy przedyskutować na
komisjach rady i na dzisiejszej sesji nie podejmować decyzji.
Przewodniczący Rady – jeżeli na dzisiejszej sesji nie podejmiemy decyzji to od nowego roku
wchodzą stawki zaproponowane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zwrócił się z zapytaniem pod jakim kątem Pan Wójt
weryfikuje.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawdza się prawidłowość wyliczenia, koszty
i cel ich ponoszenia. Tak dla porównania cena wody w mieście Suwałki jest wyższa niż
gminie Suwałki. Miasto Suwałki liczy 70 tys. mieszkańców, długość sieci wodociągowej 170
km. Gmina Suwałki liczy 7 tys. mieszkańców długość sieci wodociągowej 197 km.
Utrzymanie wodociągów czy też kanalizacji przy 7 tys. mieszkańców a takiej samej długości
przy 70 tys. zł i tak nasza woda jest tańsza.
Marek Wnuk – Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach –
wyjaśnił, że ze ściekami jest odwrotnie, przy ściekach miasto ma większy zakres pięć
przepompowni ścieków natomiast nasza kanalizacja charakteryzuje się tym, że mamy ponad
50 przepompowni ściekowych, żeby przetłoczyć np. z Wigier, czy Gawrych Rudy
z najodleglejszych zakątków gminy do miasta. Do tego dochodzi ponad 100 przepompowni
przydomowych. Przy usuwaniu awarii są sporo większe koszty niż w mieście ze względu na
duże odległości. Propozycje stawki opłat na następny rok dokonuje się po obliczeniu kosztów
poniesionych w roku poprzednim. Posługujemy się okresem od października 2009 r. do
września 2010 r. W miesiącu wrześniu zamykamy bilans, obliczamy i w październiku
przedstawiamy dla rady propozycje stawek. Stawki wzrosną w tym roku: woda o 2 % a ścieki
o 4%. W stosunku do roku ubiegłego woda 2,32 brutto zł proponowana 2,40 zł, ścieków 5,25
zł brutto proponowana 5,54 zł. Podwyżka tych elementów wskazana jest ze wzrostem energii
elektrycznej, wzrostem cen paliw. Zobowiązani jesteśmy, żeby woda dopływała do każdego
odbiorcy, na bieżąco usuwamy awarię, ścieki muszą być odbierane i odprowadzane do
suwalskiej oczyszczalni ścieków bez większych zakłóceń. Tutaj radca powiedział są trzy
wyjścia. Zatwierdzenie stawek uchwałą, bądź podjęcie uchwały o nie zatwierdzeniu tych
stawek, tylko tu musi być zarzut, że te stawki zostały sporządzone niezgodnie z przepisami.
One były sprawdzane przez Pana Wójta, mogę potwierdzić, że te stawki zostały sporządzone
z zasadami i z przepisami, więc odrzucić nie można. Albo nie podjęcie uchwały na dzisiejszej
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sesji co spowoduje, że stawki przedłożone we wniosku wchodzą w życie od 1 stycznia 2011
roku.
Wójt Gminy – chciałbym tu uzupełnić, Pan Marek sprzedaje ścieki do PWIK za 3,15 zł
natomiast kupuje od was za 5,13 zł czyli 1,98 zł ma na utrzymanie 1 m³ całej sieci
kanalizacyjnej.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego jakie będą
konsekwencje jak rada nie podejmie uchwały.
Cezary Folejewski - asystent prawny wyjaśnił, iż zgodnie z art. 24 ust. 8, ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, taryfy
zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni. Rada może zatwierdzić,
bądź odmówić ale wtedy trzeba wskazać na przepis prawny, który by mówił, że te stawki są
niezgodne z przepisami, albo nie podjąć uchwały o zatwierdzeniu i wtedy wchodzą w życie
po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku. Poprzednia rada nie chciała zatwierdzić,
uważała, że nowa rada będzie bardziej właściwą żeby zatwierdzić bądź odmówić
zatwierdzenia. Został przygotowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, jeśli rada
nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf, to nie oznacza podjęcia uchwały o odmowie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw
głosowało 15 radnych. Rada Gminy nie podjęła uchwały.
Radna Jolanta Sztermer wystąpiła z wnioskiem, żeby w przyszłości nie czytać w całości treści
uchwał, bo każdy rady otrzymuje w materiałach.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 15
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5
Zakończenie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach
i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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