P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/10
z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 23 sierpnia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1100 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Suwałki Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Irena Hofman
3. Marek Huszcza
4. Józef Jankowski
5. Marek Jeromin
6. Dariusz Krejpcio
7. Wiesława Malinowska
8. Adam Nieszczerzewicz
9. Andrzej Safinowski
10. Maciej Suchocki
11. Adam Szczerbowski
12. Maria Warakomska
13. Marian Wiszniewski
14. Jarosław Wudkiewicz
15. Feliks Złotnik
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Z-ca
Wójta, Sekretarz Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Ewa Warakomska – Inspektor Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu,
Zdzisława Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie, sołtysi wsi - listy obecności
stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i uczenie minutą ciszy Józefa
Gajewskiego – Prezydenta Miasta Suwałk, który zmarł 25 lipca 2010 r.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- przeniesieniu pkt 12 porządku obrad – „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok” jako punkt 17 porządku obrad z tego względu, że podjęcie
wszystkich uchwał będzie miało wpływ na zmiany w budżecie gminy.
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru
przystąpienia Gminy Suwałki do realizacji projektu pod nazwą „Transfer szans”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „” – jako pkt
19 porządku obrad. O uzasadnienie podjęcia tej uchwały poprosił Dyrektor Zespołu Szkół
w Przebrodzie.
Zdzisława Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie, poinformowała, że Szkoła
Podstawowa w Przebrodzie przystępuje do projektu pod nazwą „Transfer szans”
Poddziałanie 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze szkoły podstawowej. Będą to
głównie zajęcia lokopedyczne w oddziale przedszkolnym, zajęcia ogólnorozwojowe
w klasach I-III gdzie objęci są wszyscy uczniowie i zajęcia wyrównawcze dla klas IV-VI.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach jest liderem
w projekcie a Szkoła Podstawowa w Przebrodzie partnerem.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem głosowało 15 radnych. Proponowane
zmiany do porządku zostały przyjęta jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXXVII sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Przedstawienie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suwałki za
pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury.
8. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-0034-4/10 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.
9. Projekt założeń kierunków polityki społecznej i gospodarczej na 2011 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu Gminy Suwałki pn.
„Muzyczne Lato w Gminie Suwałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 4
Leader.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 156/3 w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Nowa Wieś.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża
Pierwsza.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Suwałki do
realizacji projektu pod nazwą „Transfer szans” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVI Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XXXVI Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 24 czerwca 2010 r. do dnia 23 sierpnia 2010 r.- stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXVI sesji w dniu 23 sierpnia 2010 r. – stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2010 r. zostało przyjęte.
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Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Józef Jankowski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolniczo-Gospodarczej, czy
protokół z komisji ma jakiś wpływ na wykonanie tych robót ? Czy Pan Wójt ustosunkowuje się
do decyzji komisji ?
Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej wyjaśnił, że protokół
z posiedzeń komisji trafia na obrady rady tak jak dzisiaj i rada decyduje czy ustalenia komisji
przyjąć czy odrzucić.
Radny Józef Jankowski – w części można przyjąć, w części nie. Jeżeli w protokole jest
napisane, że nawierzchnia dróg po pracach ziemnych nie została doprowadzona do stanu
pierwotnego zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest prawdą tego nie dokonano, robiono nalewki
nowego asfaltu tam gdzie nie powinno być, przez to ile awantury w mojej miejscowości.
Natomiast źle oceniono uliczkę, która jest od strony lasu, nałożono tam tego „dziadostwa”
i nie do końca została wykonane, 30 m od jednej drogi powiatowej nie dowieziono, z drugiej
strony nie dowieziono. Należy tam dokonać częściowej naprawy. Przy tych pracach widziałem
ludzi, którzy nie powinni tam pracować i samochód urzędu gminy, ma to robić firma, która
doprowadziła do takiego stanu a nie gmina.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji uważałem, że Pan przyjdzie
z podziękowaniami za te poprawki, które zostały dokonane. Po tych poprawkach nie
widziałem ale słyszałem, że poprawiony został asfalt, poprawiono w tym miejscu gdzie
zatrzymywała się woda, poprawiona została droga przy lesie chociaż w protokole komisji
zapisaliśmy, że droga przy lesie nie wymaga naprawy. W tej chwili słyszę jeszcze, że jest tej
roboty, myślałem, że Pan z podziękowaniem a tu nadal z pretensjami.
Radny Józef Jankowski – ja nie mam pretensji do Pana, tylko do tego co nie zostało wykonane
jak należy.
Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę dla radnego Józefa Jankowskiego, że w porządku
obrad jest punkt interpelacje i zapytania radnych i wtedy powinien zadawać pytania.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji – zwrócił się do Radnego Jankowskiego
Józefa, że nie może zaprzeczyć tego, żeby po wizji w terenie Komisji Rolniczo-Gospodarczej
były roboty wykonywane.
Radny Józef Jankowski – nie przeczę tylko nie zrobiono tego co należało.
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Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że osobiście był w terenie
i widział co zostało zrobione. Przy posesji Radnego Józefa Jankowskiego w miejscu gdzie
zbierała się woda zrobiono na drodze nową nawierzchnie asfaltową, nawierzchnia na głównej
szosie od góry została wykonana cała, nie tylko połączenia. Na dole gdzie są studzienki, teren
zostały wysypany gryzem. Można by było jeszcze trzecią studzienkę wstawić po lewej
stronie, może jak dłuższy deszcz pada to zbiera się woda ale to do przemyślenia. Natomiast
te drogi przy lesie były zrobione poprzednio żużel mieszany ze żwirem, teraz jest zrobione
destruktem, ten destrukt z czasem jak się ujeździ to będzie prawie jak asfalt.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej, Komisji
Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Feliks Złotnik – zapytał jak wygląda sprawa zbiórki odpadów segregowanych
i odpadów RTV i AGD, która miała być przeprowadzona na terenie gminy.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił uwagę, że jest problem z zaparkowaniem samochodu przy
budynku Urzędu Gminy ponieważ nie ma miejsca na parkingu, żeby w jakiś sposób tą
sytuację rozwiązać.
Sołtys wsi Stary Folwark – zwróciła się do radnego powiatowego Stanisława Szwengier, żeby
przekazał tą sprawę dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach - remont drogi
powiatowej w miejscowości Stary Folwark na odcinku przy muzeum do jeziora. Zwróciła się
również o remont drogi we wsi Magdalenowo naprzeciw cmentarza, żeby bardziej utwardzić
ponieważ jeździ tam bardzo dużo ludzi do klasztoru w Wigrach.
Radny Józef Jankowski – wykonanie poprawek po budowie kanalizacji i wodociągu. Nie
wykonano zaleceń Komisji, zwrócił się do przedsiębiorcy, przyjechał przedstawiciel obejrzał,
był zgodny ze mną, że asfalt na głównej ulicy należy wykonać bo w dalszym ciągu dolewki są
niewłaściwie wykonane. W otrzymanym piśmie z urzędu gminy pisze, że odtworzenie asfaltu
na drodze zgodnie z zawartą umową należy do wykonawcy sieci wodno-kanalizacyjnej tzn. do
przedsiębiorstwa, należy to wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Więc przedstawiam
sytuację jak wygląda. Asfalt został zalany przy tej ulicy gdzie mieszkam, wielki raban zrobił
się w mojej wsi, pogróżkami mi grożą że będę zwijał ten dywanik, bo ja sobie załatwiłem.
Dzwoniłem do PDM kiedy będą zalewać asfalt, dwa razy dzwoniłem nie podali daty, trzeci
raz zadzwoniłem mówią już asfalt zalany.
Zwrócił się z zapytaniem do Wójta, kto podejmował decyzję na jakim odcinku drogi ma być
zalany asfalt. Kiedy i kto wydał decyzję o wykonanie tych robót. W drugim piśmie z urzędu
gminy poinformowano mnie, że Wykonawca zgodnie z kodeksem cywilnym ponosi
odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę. Wykonawca zgodnie z kodeksem cywilnym ponosi
odpowiedzialność za wyrządzone szkody z niewłaściwym prowadzeniem robót. To znaczy
wykonawca musi doprowadzić do stanu pierwotnego tak jak pisze komisja, nie jest zachowany
stan pierwotny obecnych robót. Mój wniosek, że należy położyć asfalt gdzieś jeszcze 150 m do
studzienek, wbudowanie dodatkowo jak określa komisja jednej studzienki ponieważ zalewa
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woda. Złożyłem wniosek w tej sprawie po raz drugi i nie dostałem odpowiedzi, mija termin
zgodnie z przepisami kpa. Kiedy zostanie wykonane całkowite asfaltowanie w miejscach gdzie
firma naruszyła te asfalty. Mogę dać tylko dwa tygodnie dla Pana Wójta do wykonania tych
robót, bo w przeciwnym razie będą wielkie kłopoty. PDM twierdzi, że to gmina zleciła, gmina
twierdzi, że to Karbowski-Lipa. Raz konkretnie ma być podjęta decyzja, firma ma
doprowadzić do stanu pierwotnego jak było.
Następna sprawa - dlaczego oświetlenie uliczne jest wyłączane o godz. 23°° skoro przeznacza
się pieniądze dla Policji a wyłącza się światło.
Kolejna sprawa dotyczy śmieci w naszym sołectwie. Zbiera śmiecie człowiek, gmina za niego
płaci, sam nie płaci za wywóz śmieci, dlaczego tak to jest.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się do Radnego Powiatowego Stanisława Szwengier drogą powiatowa Osowa-Potasznia - jeżdżą ciężkie samochody ze żwirem i asfalt ulega
zniszczeniu, żeby w jakiś sposób zapobiec wprowadzając kontrole.
Druga sprawa z biletami miesięcznymi dla dzieci dojeżdżających do szkoły. Bilet należy się
dla dziecka to jest dobrze, tylko żeby coś zrobić, żeby te pieniądze przekazać dla ucznia
ponieważ dowożone są samochodami prywatnymi przez rodziców np. takich dzieci w Potaszni
jest pięcioro. Czy można przekazać te pieniądze dla rodziców.
Sołtys wsi Biała Woda – zapytał czy coś zostało zrobione na drodze w Białej Wodzie
w kierunku do Potaszni.
Radna Maria Warakomska – zgłosiła, że występują problemy z kanalizacją i wodociągiem.
Skończyła się gwarancja na urządzenia i są problemy. Pan Wnuk mówi, że już się zużyły
pompy i trzeba będzie wymieniać , oczywiście za pompy płaci użytkownik. Ludzie burzą się, że
jest za drogo, że jakiś „złom” wstawiono skoro już są do wymiany. Druga sprawa w umowie
z zarządcą jest taki punkt i co on oznacza: - „Do obowiązków odbiorcy należy
w szczególności powierzenie usuwania awarii osobom posiadającym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje”. Co to znaczy, że mają osoby odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje? Problem polega na tym, że jakaś część się wypracowuje, przyjeżdża jakiś
pracownik wymienia, bierze pieniądze i nie zostawia żadnych pokwitowań, zdarzały się
sytuacje, że zażądał jakąś sumę większą potem schodzi na mniejszą, bierze do kieszeni nikt
nie wierzy w to, że on przekazuje do firmy.
Radny Adam Szczerbowski – zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku ograniczenia prędkości
do 40 km na drodze w m. Czarnakowizna we wsi Taciewo koło Pana Puzy.
Radny Powiatowy – Stanisław Szwengier – poinformował że w dniu 27.08.2010 r. odbędzie
się przetarg na budowę drogi powiatowej we wsi Niemcowizna i we wsi Poddubówek
w kierunku do Józefowa.
Radny Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta Gminy:
- o ustawienie znaku ograniczenia tonażu do 5 ton na drodze w m. Krzywe-Zdroje;
- o ogrodzenie działki gminnej, na której są media (transformator, przepompownie, studnie
chłonne do wody) na osiedlu w m. Krzywe z tego względu, że chodzą tam dzieci, bawią się
i może dojść do nieszczęścia.
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Ad. 7
Przedstawienie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suwałki za
pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Suwałki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag, wobec powyższego informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury została przyjęta – Zarządzenie
Nr 241/10 Wójta Gminy Suwałki z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 8
Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-0034-4/10 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2010 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V-0034-4/10 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku - kserokopia uchwały
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Projekt założeń kierunków polityki społecznej i gospodarczej na 2011 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił założenia do projektu budżetu i kierunków
polityki społeczno-gospodarczej na 2011 rok.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
- głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała założenia do projektu budżetu
i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2011 rok – stanowią załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z występującym na
terenie Gminy Suwałki problemem uzależnienia od alkoholu ze względu na brak Izby
Wytrzeźwień na terenie Gminy Suwałki w Policyjnej Izbie Zatrzymań Komendy Miejskiej
Policji w Suwałkach zatrzymywani są mieszkańcy Gminy Suwałki w stanie nietrzeźwości.
Wobec powyższego zgodnie z wymogami sanitarnymi należy zapewnić tym osobom
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odpowiednie warunki pobytu. W tym celu zostanie podpisane porozumienie z Wojewódzką
Komendą Policji w Białymstoku i przekazana kwota 4 000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej
Komendy Policji w Suwałkach na zakup art. higieniczno-sanitarnych dla Policyjnej Izby
Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 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. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/356/10
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu Gminy Suwałki pn.
„Muzyczne Lato w Gminie Suwałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 4
Leader.
Ewa Warakomska – Inspektor Ref. ds. PSG wyjaśniła, że w miesiącu kwietniu został złożony
do LGD Nasza Suwalszczyzna wniosek o dofinansowanie projektu „Muzyczne Lato
w Gminie Suwałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 4 Leader. W wyniku realizacji projektu:
odbyła się impreza pn. „Wesołe Lato w Starym Folwarku” w dniu 11 lipca 2010 r. na placu
gminnym w Starym Folwarku; - odbyły się zawody żeglarskie pod hasłem „Lato pod
żaglami”, które zostały rozegrane na akwenie jeziora Wigry, natomiast podsumowanie
i koncert muzyki szantowej odbędzie się na placu gminnym w Starym Folwarku. Całość
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu Suwalszczyzny oraz
rozpowszechniania tradycji żeglarskich.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 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. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/357/10
w sprawie realizacji projektu Gminy Suwałki pn. „Muzyczne Lato w Gminie Suwałki”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś 4 Leader - stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Przerwa 925-940
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 156/3 w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nabycie nieruchomości położonej
w obrębie Biała Woda oznaczonej nr 156/3 na rzecz gminy Suwałki jest niezbędne do
poszerzenia drogi stanowiącej własność gminy oznaczonej nr 157/2 stanowiącej dojazd do
elektrowni wiatrowych.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/358/10
w sprawie nabycia działki nr 156/3 w obrębie ewidencyjnym Biała Woda - stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że nabycie nieruchomości
położonych w obrębie Potasznia oznaczonych nr 43/5, 44/3, 45/1 na rzecz Gminy Suwałki
jest niezbędne do poszerzenia drogi stanowiącej własność gminy oznaczonej nr 46
stanowiącej dojazd do elektrowni wiatrowych.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/359/10
w sprawie nabycia działki gruntów w obrębie ewidencyjnym Potasznia - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Nowa Wieś.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że właściciel nieruchomości złożył
podanie do Wójta Gminy Suwałki z prośbą o wykupienie działek nr geod. 31/2 o pow. 0,1198
ha i nr geod. 34/1 o pow. 0,1264 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
Działki zostaną nabyte pod drogę gminną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał w jakim celu mamy nabyć tą działkę.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy – gminy, to nie jest żaden cel gdyż właściciel, który sprzedał
działki powinien sprzedać na współwłasność też drogę. Sprzedał działki a teraz chce, żeby
gmina od niego wykupiła grunty pod drogę.
Przewodniczący Rady – ale gmina nie musi.
Wójt Gminy – gmina nie musi, ma wiele innych wydatków.
Przewodniczący Rady – zapytał, czy nie możemy zmienić planu zagospodarowania
przestrzennego dla tej miejscowości i nie zrobić drogi gminnej.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że w każdej chwili w miejscowym
planie nowym można zmienić ustalenia starego planu, jeżeli stary plan zapewniał dostęp do
wydzielonych działek budowlanych jako droga publiczna a wskutek ustaleń nowego planu
droga przestanie być publiczną a będzie drogą wewnętrzną. Czyli zmianę planu zawsze
można zrobić.
Radny Henryk Butkiewicz – stwierdził, że były takie przypadki, że drogi gminne takie, które
powstały w wyniku sprzedaży działek były dla gminy nieodpłatnie przekazywane
np. w Piertaniach i nawet zobowiązali się sami ją utrzymywać.
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Sołtys wsi Nowa Wieś – problem następuje zimą jeżeli chodzi o odśnieżanie, ludzie
wybudowali się, droga nie jest drogą gminną i nie jest odśnieżana. W związku z tym prośba
do gminy, żeby wyraziła zgodę na odśnieżanie tej drogi tj. około 150 m i problem będzie
rozwiązany.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia gruntów
w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 0 radnych, przeciw 15 radnych, wstrzymało się 0 radnych. Rada Gminy
nie podjęła uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że sprzedaż w drodze bezprzetrgowej
nieruchomości o pow. 0, 0128 ha oznaczonej nr geod. 132/1 i nieruchomości o pow. 0,0008
ha oznaczonej nr geod. 409/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr geod. 131/12
i 556/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 1 po wyrazach „o powierzchni
0,0008 ha ” dodać: „oznaczonej nr geod. 409/1.”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została
przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/360/10
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek - stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża
Pierwsza.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – wyjaśnił, że sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości oznaczonej nr geod. 148/6 w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr 27/2 i 26/1
położonych w obrębie ewidencyjnym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXVII/361/10
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
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położonej w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza - stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – przeprosił, że na dzisiejszej sesji nie ma
multimedialnej prezentacji zmian do budżetu ale to z tego względu, że okres urlopowy ale od
następnej sesji po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady w jakim zakresie ma być
przedstawione taką prezentację będziemy robić.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowej zmiany do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego
zmniejszono dotacje o kwotę 1 500 zł (w ramach zadań własnych) na wypłatę składek na
ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS, w związku z tym należałoby zmniejszyć
dochody i odpowiednio zwiększyć dochody.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o przyjęcie zmiany w załączniku nr 3
Zadania inwestycyjne w 2010 roku w poz. 13 zmienić nazwę zadania na: „Dokumentacja na
rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 035b oraz ciągu rowerowo-pieszego
wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej nr 1153b w Nowej Wsi” oraz przesunięcie
wydatków z wykupu gruntów w kwocie 20 000 zł.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się do Rady Gminy w imieniu Wójta
Gminy o przyjęcie zmiany do projektu uchwały polegającej na przesunięciu wydatków
z wykupu gruntów w kwocie 5 000 zł na uporządkowanie terenu przy Centrum Kultury wsi
Sobolewo.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę
132 365 zł; zwiększenie planu dochodów o kwotę 311 693 zł; zmniejszenie planu wydatków
o kwotę 487 092 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 487 092 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVII/362/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszły
w życie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na
mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
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w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym po wydaniu zarządzenia
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego przez Wójta Gminy Suwałki, powstaje
konieczność określenia przez Radę Gminy Suwałki trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zapytał ile osób będzie wchodziło w skład
zespołu.
Beata Skrocka – Kierownik GZEAS wyjaśniła, zespół nie ma określonej liczby ponieważ
w skład tego zespołu będą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty,
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, w zależności od potrzeb.
Radny Józef Jankowski – zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały jest napisane, że na
pierwszym posiedzeniu tego zespołu jest wybierany zastępca przewodniczącego oraz sekretarz
zespołu nie ma mowy o przewodniczącym zespołu.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS na wniosek Radnego Józefa Jankowskiego zwróciła się
z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 4 ust. 5, który otrzymuje
następujące brzmienie: „ 5. Członkowie zespołu na pierwszym swym posiedzeniu wybierają
spośród siebie przewodniczącego zespołu, zastępcę przewodniczącego zespołu oraz
sekretarza zespołu”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została
przyjęta jednogłośnie.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się o wyjaśnienie znaczenia słowa interdyscyplinarny.
Zapytał kto powołuje członków do tego zespołu.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS – wyjaśniła, że słowo interdyscyplinarny zostało nazwane
ustawą. Zespół interdyscyplinarny to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu
konkretnej rodziny. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest
w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb,
instytucji i organizacji. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt. Zespół interdyscyplinarny
działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem a podmiotami, o których mowa
w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/363/10
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Suwałki do
realizacji projektu pod nazwą „Transfer szans” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
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Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXXVII/364/10 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Suwałki do realizacji projektu
pod nazwą „Transfer szans” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Odnośnie zapytania Radnego Feliksa Złotnika w sprawie zbiórki selektywnej i zbiórki
sprzętu gospodarstwa domowego tzw. elektrośmiecie – wyjaśnił, że gmina dwa razy
organizowała wywóz, pierwszy raz było bardzo duże zainteresowanie natomiast w drugim
przypadku bardzo słabe. Jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę, w dalszym ciągu sprawa jest
aktualna.
- Odnośnie zapytania sołtysa Nowej Wsi – poprosił, żeby zgłosić się do referatu
organizacyjnego i otrzyma karteczkę z pieczątką urzędu gminy, która uprawnia do
parkowania samochodu w podwórku urzędu gminy.
- Odnośnie dróg powiatowych – uważa, że kolega radny powiatowy zgłosi to do Starostwa
Powiatowego w Suwałkach.
- Odnośnie zapytania radnego Józefa Jankowskiego :
– Kto podejmował decyzje o zalaniu asfaltu – wyjaśnił, że takiej decyzji nie podejmował
Wójt ani Sekretarz Gminy ani kierownik referatu, z tego co mu wiadome podejmował radny
z wykonawcą. I słusznie, że mieszkańcy mają pretensję, że sobie wylał, jak przejeżdżałem
i zobaczyłem byłem zdziwiony, kto to zadecydował.
- Kto ponosi koszty za wyrządzone szkody – poinformował, że koszty ponosi ten, co
spowoduje te szkody. Tylko nie wiem o jakich szkodach radny mówi.
- Studnia będzie wykonana, ale studni nie można wiązać z tą inwestycją, którą wykonywał
Karbowski-Lipa to jest zupełnie inne dodatkowe zadanie. Rozmawialiśmy z Panem
Kimszalem i zrobimy w tym roku.
- Odnośnie oświetlenie ulicznego – poinformował, że we wszystkich miejscowościach
gminie tak było, jest i będzie, że jest wyłączane oświetlanie uliczne.
- Sprawy śmieciowe – właśnie radny powinien zająć się w m. Płociczno-Osiedle sprawami
śmieciowymi, jak wygląda las w okolicach Płociczna-Osiedla, tam jest praca radnemu.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS udzieliła odpowiedzi odnośnie dowozu dzieci do
szkół. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami
komunikacji publicznej. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku
uczniów klas I-IV szkół podstawowych a 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół
podstawowych oraz uczniów gimnazjum. W dniu 2 sierpnia 2010 r. został ogłoszony przetarg
na dowóz dzieci w formie zakupu biletów miesięcznych. Do przetargu przystąpiło dwóch
oferentów, część tras przyjęło PKS a część PGK. I na tej zasadzie będzie zorganizowany
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dowóz dzieciom do szkół. W miesiącu czerwcu wystosowaliśmy pisma do wszystkich
dyrektorów szkół do których uczęszczają dzieci z terenu gminy. Dyrektor szkoły
przygotowuje listę, podpisując się na takiej liście stwierdza, że te dzieci są uprawnione do
zakupu biletu i obowiązkiem gminy jest ten bilet zakupić. Natomiast czy te bilety są zasadnie
kupione to jest kwestia uczciwości obywatelskiej. Jeżeli rodzice sami dzieci dowożą do
szkoły i dziecko nie korzystają z biletu, to ci rodzice powinni zgłosić dyrektorowi placówki
ewentualnie w urzędzie żeby nie kupować biletu. Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów
w przypadku dowozu własnym środkiem komunikacji. Możemy tylko i wyłącznie taki dowóz
powierzyć rodzicom dzieci niepełnosprawnych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie zapytania Radnego Józefa Jankowskiego:
- W sprawie oświetlenia ulicznego, że jest za wcześnie wyłączane – wyjaśnił, że wszystkie
miejscowości na terenie gminy są jednakowo traktowane i gmina szuka oszczędności między
innymi też na oświetleniu ulicznym. Zostały ustalone pewne godziny oświetlenia i tak jest
ustalone we wszystkich miejscowościach.
- Odnośnie zbierania śmieci przez osoby – wyjaśnił, że z pomocy społecznej są środki
przeznaczone na sprzątanie i zamiast wypłacenia pieniędzy jako zasiłek dla osoby, która nie
ma dochodów i jest w trudnej sytuacji można zapłacić w formie prac społecznie użytecznych.
Te osoby są finansowane przez Urząd Pracy i one mogą na siebie w jakiś sposób zarobić.
I także w ten sposób żeby zaktywizować tych ludzi. Mamy zatrudnionych kilka takich osób
do zbierania śmieci. Jest to bardzo dobra forma, nie ma rozdawnictwa pieniędzy publicznych
na zasiłki. Jest to 10 godzin takiej pracy.
- Odnośnie zapytania sołtysa wsi Biała Woda w sprawie naprawy asfaltu we wsi Biała Woda
– poinformował, że będziemy starali się, żeby zostało to wykonane jak najszybciej. PDM
zobowiązał się, że jak drzewa rosnące w pasie drogi zostaną usunięte to naprawią.
- Odnośnie ustawienia znaków w miejscowości w Czarnakowizna i Taciewo oraz
ograniczenia tonażu na drodze we wsi Krzywe-Zdroje oraz ogrodzenia działki gminnej w m.
Krzywe – poinformował, że przyjmujemy do realizacji, w ramach posiadanych środków
postaramy się to zrealizować.
Alicja Przekop – Kierownik Ref . ds. IG – wyjaśniła odnośnie naprawy przepompowni
przydomowych. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne naprawia we własnym zakresie
uszkodzone przepompownie, z tym że kosztami obciąża się te osoby, z których winy te
przepompownie uległy uszkodzeniu. Bywają takie sytuacje, że w przepompowni znajdują się
np. sznurki, buty. I w takich przypadkach przedsiębiorstwo obciąża kosztami. Odbiorcy
zostali wcześniej poinformowali, otrzymali instrukcję jak korzystać z sieci kanalizacyjnej,
czego nie można wyrzucać a co można. Jeżeli pobierają jakieś pieniądze i nie wystawiają
potwierdzenia to nie należy płacić. Jeżeli chodzi o zapis w umowie, że to mają być osoby
uprawnione, to chodzi o instalacje, które są w posiadaniu odbiorcy, żeby nie naprawiały
osoby z przypadku, tylko osoby, które znają się na tym, jeżeli sprawa elektryczna to elektryk,
jeżeli sanitarna to sanitarnik. Te przepompownie przydomowe, które wstawiają sami
odbiorcy są właścicielami i powinni te przepompownie konserwować chyba, że przekażą to
dla przedsiębiorstwa. Wszystkie przepompownie, które zostały zrealizowane w ramach
inwestycji przez gminę są własnością gminy.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że zostanie zorganizowane spotkanie
w urzędzie gminy z przedsiębiorcą obsługującą wodociągi i kanalizację na terenie gminy
i osobami zainteresowanymi i wyjaśnimy.
Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Radny Józef Jankowski – złożyłem dwa wnioski do Pana Wójta o wykonanie przez firmę tych
wszystkich napraw po budowie kanalizacji i jak dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi.
Rozmawiałem z Panem Karbowskim, dzwoniłem do firmy w tej sprawie, przyjeżdżał
inspektor nadzoru dzwonił dwa razy do wykonawcy do PDM, z zapytaniem kiedy będą
zalewać asfalt, żeby on był przy tym obecny, nikt nie odpowiedział. Dopiero jak trzeci raz
zadzwonił, powiedzieli, że robota już zrobiona. Nikt nic nie wiedział, więc czyje było
polecenie dla PDM.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy – na pewno nie moje, żadnego polecenia nie wydawałem.
Radny Józef Jankowski - z nikim nie można było się domówić, ani kierownika, ani
brygadzisty, żadnej osoby. Zadzwoniłem jeszcze raz do firmy do Gołdapi powiedziano, że
chętnie przyjadą, proszę uzgodnić spotkanie z gminą, samorządem wiejskim i dojdziemy do
porozumienia. Zrobimy i usuniemy te wszystkie szkody. Więc stawiam wniosek, żeby
zorganizować spotkanie z przedsiębiorcą, urzędem gminy, samorządem wiejskim
i doprowadzić tą sprawę do końca.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w dożynkach
gminnych, które odbędą się w Przebrodzie w dniu 29 sierpnia 2010 r.
Poinformował, że Burmistrz Bogatynia zwrócił się z prośbą o pomoc finansową dla gminy
którą dotknęła powódź.
Poinformował, ze w Starym Folwarku powstaje izba regionalna, zwrócił się z prośbą
o pomoc w wyposażenie tej izby, jeżeli ktoś ma jakieś maszyny rolnicze.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – poinformował, że jest możliwość otrzymania
dofinansowania na kolektory słoneczne. Dotacji udziela Narodowy Fundusz w formie
umorzenia części kredytu do 45 % w przeliczeniu na 2 500 zł na 1 m² kolektora na dachu.
Radny Józef Jankowski – poinformował, że otrzymał pismo, nie jest mu wiadome od kogo, że
powstał zespół redakcyjny, który ma opracować księgę „czarną księgę” rządów wójta przez
okres tego roku. Jeżeli ktoś ma jakieś sprawy to żeby przekazał na podany nr telefonu
komórkowego, który on udostępni.
Ad 23
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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