P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/12
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 23 października 2012 roku.
Obrady Sesji trwały w godz. 900 – 1115 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXIV 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. Żylińska Marzanna
Lista obecności radnych stanowi – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny Radny Wiszniewski Marian.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, 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, Bartłomiej Żuchowski
– Inspektor Referatu ds. Planowania Przestrzennego, Sławomir Mitros – radca prawny,
Cezary Folejewski – prawnik, Zdzisława Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie,
Anna Zachariasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poddubówku, Alicja RawaCimochowska – Dyrektor Szkoły Podatkowej w Nowej Wsi, Helena Balonis – Dyrektor
Zespołu Szkół Płocicznie-Tartak, Bożena Omiljanowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Starym
Folwarku, Hanna Wójcik – PZDR Suwałki, Daniel Gajewski – PZDR Suwałki, Stanisław
Szwengier – Radny Powiatu suwalskiego, Adam Wojtowicz – mieszkaniec wsi Krzywe,
Agnieszka Bogdanowicz- mieszkanka wsi Krzywe, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIV Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady powitał przedstawicieli Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Suwałkach, dyrektorów szkół, radnego powiatowego, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
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Skarbnik Gminy, kierowników referatów, sołtysów, radnych, radców prawnych, przybyłych
gości i media.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Maciej Suchocki poinformował, iż porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami
do poszczególnych punktów obrad. Zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Suwałki został
przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2011/2012.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2012 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
zasad i warunków ich korzystania, stanowiących własność lub będących w zarządzie
Gminy Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie
przekazania obowiązków zarządzającego przystankami komunikacyjnymi na terenie
Gminy Suwałki w pasie drogowym dróg krajowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2012 roku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
16. Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych w 2012 r.
przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
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19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXIII
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 ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy za okres od dnia 26 września 2012 r. do dnia 23 października 2012 r. –
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXIII Sesji w dniu 25 września 2012 r. - załącznik nr 6 do
protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej
Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy w okresie między
sesjami zostało przyjęte.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Hannę Wójcik
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach.
Hanna Wójcik poinformowała, że jest przedstawicielem Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Suwałkach, który jest jednym z 14 zespołów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie, który świadczy usługi na rzecz rolników i mieszkańców wsi.
Zakres tych usług jest dość duży a jednym z takich działań jest również promocja wsi
i między innymi organizacja różnorodnych konkursów. Był organizowany konkurs „Piękna
i egzotyczna podlaska wieś” do którego została wytypowana z powiatu suwalskiego wieś
Stary Folwark. Z 14 gmin, które reprezentowały swoje najładniejsze wsie, wieś Stary Folwark
zajęła jedno z równorzędnych pięciu pierwszych miejsc. Wysoko została nagrodzona
i zauważona. Nawet Pani, która prezentowała na szkoleniu zasady prawidłowego
zagospodarowania estetycznego i projektowania ogrodów wsi zauważyła właśnie takie
elementy, które zostały wykonane w celu jeszcze bardziej podniesienia walorów estetycznych
tej wsi. Wszyscy się jakoś zorganizowali bo również celem tego konkursu było integracja
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społeczności, także były wspólne prace, wspólne nasadzenia. Dużą pomoc oprócz sołtys wsi,
włożyła gmina za co bardzo dziękujemy.
Poinformowała, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach w dniach 19-20
listopada 2012 r. organizuje bezpłatne szkolenie dla rolników z zakresu wymagań
i wzajemnej zgodności, które są obecnie niezbędne przy otrzymywaniu dopłat. Wszyscy
rolnicy, którzy nie są pewni jakie te wymogi wzajemnej zgodności należy mieć spełnione,
aby dopłaty były nienaruszone serdecznie zapraszamy.
Jolanta Szermer sołtys wsi Stary Folwark stwierdziła, że jest jej niezmiernie miło, że wieś
Stary Folwark została wytypowana do tego konkursu. To, że zostali zauważeni i wytypowani
przez Panią Hannę Wójcik jako wieś, która może ubiegać się o laury w takim konkursie
znaczy, że w ich miejscowości było ładnie i z pewnością osiągnięcia tego konkursu nie są
wynikiem tylko kilkumiesięcznych starań, ale była już baza, osiągnięcia, które wcześniej
zostały dokonane. Jest dużo miejsc użyteczności publicznej i trzeba było trochę włożyć pracy,
żeby to piękno wydobyć. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za współpracę dla P. Hanny Wójcik
która miała trafne pomysły, trafne sugestie jak to piękno wydobyć, co można upiększyć i to
przyjęto i realizowano. Dostaliśmy puchar, dyplom w postaci grawertonu i czek w wysokości
750 zł. Podziękowała wszystkim, którzy wspierali w konkursie, oczywiście gminie, która
sfinansowała różne inwestycje.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy i Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady na ręce Jolanty
Sztermer sołtys wsi Stary Folwark złożyli serdeczne gratulacje wszystkim mieszkańcom
Starego Folwarku z okazji zdobycia przez miejscowość Stary Folwark tytułu laureata
w konkursie „Piękna i estetyczna podlaska wieś”.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Marian Sawicki – zwrócił się o włącznie oświetlenia ulicznego w godzinach rannych,
ponieważ o godz. 5 jest jeszcze ciemno i mieszkańcy skarżą się.
Sołtys wsi Nowa Wieś – na ubiegłej sesji zgłosił ponownie „łatanie” dziur na łączniku drogi
we wsi Nowa Wieś. Miały być te dziury zrobione, nic nie zostało zrobione.
Druga sprawa - wniosek od mieszkańców wsi o ponowne rozpatrzenie wniosków
mieszkańców dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie
brakuje w Nowej Wsi terenów pod budowę, coraz więcej ludzi buduje się, a nie ma terenów,
ludzie na własną rękę kupują, jakiś teren uzbrajają i powoduje to chaos. Wiadomo mu, że
mieszkańcy składali wielokrotnie wnioski, niektóre wnioski są rozpatrywane przez kilka lat
i rozpatrywanie negatywnie, dlatego zwrócił się o ponownie rozpatrzenie wniosków
i rozpatrzenie pozytywnie.
Sołtys wsi Krzywe zwróciła się w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W ostatniej
zbiórce wieś Krzywe i Mała Huta zostały pominięte. A druga sprawa uważa, że ta forma
zbiórki nie ma racji bytu ponieważ ludziom szczególnie starszym trudno jest dostarczyć takie
odpady do punktu zbiórki. We wsi Krzywe to jest odległość 2 km do miejsca zbiórki
(przystanek, czy przy Wigierskim Parku), więc taki ktoś musi prosić, płacić za przyczepkę
i samochód, żeby ktoś tą kanapę mógł dowieźć. Zaproponowała, żeby przy następnej zbiórce
odpadów wielkogabarytowych zrobić w ten sposób jak to robi miasto, ogłasza termin,
mieszkańcy wystawiają przed domem i przejeżdża samochód i zbiera. O wiele łatwiej by było
i na pewno nie zaległaby by fotele i kanapy tam gdzieś na bagnach czy w zaroślach. Następna
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sprawa to oświetlenie uliczne, żeby zostało włączone w godzinach rannych bo mieszkańcy
bardzo proszą, bo jest naprawdę ciemno. Zwróciła się o połatanie dziur na drogach jeszcze
przed zimą, przy wjeździe do WPN, przy samym szlabanie z jednej i z drugiej strony szlabanu
są dwa wgłębienia, dużo wycieczek i turystów przyjeżdża a taki widok zastają. Druga droga wyjazd do Małej Huty, na samym wyjeździe ze wsi Krzywe do Małej Huty jest wyżłobiony
rów przy asfalcie.
Ad. 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2011/2012.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2011/2012
została przedłożona wszystkim radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do dyrektorów szkół, żeby zreferowały
na jakim poziome są szkoły, żeby każda dyrektor przedstawiły swoje osiągnięcia.
Dyrektorzy poszczególnych szkół przedstawili informację o działaniach oświatowych za
2011/2012: Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół
w Przebrodzie, Zespół Szkół w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa w Poddubówku,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – w szkołach z terenu gminy nie ma harcerstwa a jest to
organizacja, która uczy patriotyzmu, wychowania obywatelskiego, żadna szkoła tej
organizacji nie ma dlatego bardzo proszę, daje to pod rozwagę i uważam, że wskazane by
było powstanie takiej organizacji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Suwałki za rok szkolny 2011/2012 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 26 września 2012 r.
wpłynęła skarga od mieszkańców wsi Krzywe na działalność Wójta Gminy Suwałki.
Skarżący jako mieszkańcy wsi Krzywe zarzucili w skardze brak działań Gminy oraz
przekazania im jakichkolwiek informacji w sprawie oświetlenia ulicznego części wsi przez
nich zamieszkalnej. Poinformował, że w dniu 1 października 2012 r. wystąpił do Wójta
Gminy Suwałki z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących zarzutów zawartych
w skardze. Wójt Gminy Suwałki pismem IG.7021.29.2012.IG.M z dnia 5 października
2012 r. udzielił odpowiedzi, wyjaśniając kwestie podnoszone w zarzutach przez skarżących,
informując jednocześnie, iż w związku ze złożoną skargą została udzielona skarżącym
w dniu 5 października 2012 r. odpowiedź IG.7021.29.2012.IG.M.
W dniu 16 października 2012 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki dokonała
czynności wyjaśniających.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu
16 października 2012 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki zapoznała się
z powyższymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Suwałki. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki uczestniczyli skarżący. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki
ustaliła, iż brak odpowiedzi na pismo skarżących z dnia 2 lipca 2012 r. został uzupełniony
pismem Wójta Gminy Suwalki z dnia 5 października 2012 r. Ponadto, Wójt Gminy Suwałki
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na posiedzeniu Komisji wyjaśnił, iż w najbliższym czasie Gmina Suwałki nie ma możliwości
finansowych na realizację inwestycji budowy oświetlenia ulicznego wsi Krzywe przy
posesjach 90-90E.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu z treścią skargi, wyjaśnieniami
Wójta Gminy Suwałki, wnioskuje do Rady Gminy Suwałki o uznanie skargi za bezzasadną.
Adam Wojtowicz mieszkaniec wsi Krzywe wystąpił w imieniu zainteresowanych
mieszkańców wsi Krzywe w sprawie budowy oświetlenia przy ich posesjach od nr 90-90E.
Wyjaśnił, że sprawa dotyczyła wyłącznie nieterminowej i nierzeczowej odpowiedzi na ich
pismo, uważają, że pierwsze pismo zostało przez Urząd Gminy źle zinterpretowane co
doprowadziło do zbędnej biurokracji. W żadnym z pism nie odmawiali współpracy z Gminą a
wręcz starali się doprowadzić do spotkania, żeby wyjaśnić ewentualne niejasności jeżeli
chodzi o oświetlenie i o pas drogowy. Zwrócił się do Wójta Gminy i do Rady Gminy, że
budżet gminy jest ograniczony ale ze względu może na nieduże nakłady finansowe jeżeli
chodzi o ich inwestycję w porównaniu do innych o rozpatrzenie jeszcze raz tego problemu ze
względu również na bezpieczeństwo całej wsi jak również, jak pani sołtys powiedziała, że te
tereny są chętnie zwiedzane przez mieszkańców Suwałk przez turystów i uwzględnienie tej
prośby w przyszłych prognozach finansowych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymał
się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXIV/186/12 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Przerwa godz. 1005-1015.
Radna Katarzyna Gałaszewska nie brała udziału w dalszej części obrad sesji.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2012 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2012 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzenie zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania od Wojewody Podlaskiego dotacji celowych na zakup podręczników o kwotę
8 582 zł i na opłaty składek do ZUS za pracowników prowadzących zadania z zakresu
ewidencji ludności i pomocy społecznej
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
o kwotę 50 000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł .
Dochody zwiększyły się o kwotę 60 761,00 zł a zmniejszyły się o kwotę 50 000,00 zł.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono wydatki: na wyprawkę szkolną
o kwotę 8 582,00 zł, na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych w ewidencji ludności
o kwotę 1 024,00 zł, w ośrodku pomocy społecznej o kwotę 1 155,00 zł.
- przesunięto środki na umowy zlecenia dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne
o kwotę 1 480,00 zł w ramach rozdziału.
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- zmniejszono środki na wykonanie planowanej dokumentacji na budowę budynku OSP
w Turówce Nowej o kwotę 10 000,00 zł, środki przesunięto na zakup oleju opałowego do
OSP Sobolewo i OSP Płociczno.
Ponadto w projekcie uchwały, która została przedłożona radnym przyjęto po stronie
dochodów i wydatków dotacje w kwocie 13 600 zł na stypendia socjalne ponieważ na stronie
Kuratorium Oświaty taka informacja została zamieszczona. Na dzień dzisiejszy nie
otrzymano decyzji od Wojewody Podlaskiego zwiększającej środki na ten cel dlatego należy
wykreślić kwotę 13 600 zł po stronie dochodów i wydatków.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 22 241 zł,
zmniejszenie wydatków o kwotę 11 480 zł, wykreślenie kwoty 13 600 zł po stronie dochodów
i wydatków.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2012 rok głosowało 13
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2011 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/187/12 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok – uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2012-2020.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do
budżetu gminy odpowiednio wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 20122020. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu
1 radny. Podjęto większością UCHWAŁĘ Nr XXIV/188/12 Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020 – uchwała stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
zasad i warunków ich korzystania, stanowiących własność lub będących w zarządzie
Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. W rozmowach pojawiła się sprawa przystanku
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Pijawne Ruskie, który nie został ujęty w przedłożonym projekcie uchwały. Jest to przystanek
na drodze krajowej z Nowinki do Suwałk, która jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad. W związku z tym wystąpił o wprowadzenie autopoprawki w załączniku Nr 1 do
projektu uchwały dopisać: „Lp.7; Lokalizacja Płociczno-Osiedle; Nazwa Przystanku Pijawne
Ruskie”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXIV/189/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków
korzystania, które stanowią własność w zarządzie Gminy Suwałki – uchwała stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie
przekazania obowiązków zarządzającego przystankami komunikacyjnymi na terenie
Gminy Suwałki w pasie drogowym dróg krajowych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXIV/190/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie przekazania
obowiązków zarządzającego przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Suwałki w
pasie drogowym dróg krajowych – uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2012 roku.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy
o ochronie zwierząt zmieniony został art.11a, który zobowiązuje radę gminy do określenia
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały był przedkładany na
jednej z sesji i nie został przyjęty przez radę gminy. W Urzędzie Gminy był prezes
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Koło w Suwałkach, który kwestionował brak podjętej
uchwały i żeby uniknąć konfliktów i wytykania nieprawidłowości, że ta uchwała nie została
podjęta, został ponownie przedłożony dla rady gminy projekt uchwały. Bo chociaż uchwała
zostanie podjęta w tym roku i tak nie będzie realizowana, bo nie sądzę, że będą takie
przypadki, że trzeba będzie stosować tą uchwałę. Oprócz tego jeżeli takie przypadki są to
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gmina i tak zapobiega, ponieważ jest schronisko psów i tam ewentualnie jak gdyby były
jakieś koty to mogą tam trafić. Jeżeli chodzi o opiekę weterynaryjna to, też taka opieka jest
prowadzoną. Także gmina jak gdyby spełniamy obowiązki zgodnie z ustawą aczkolwiek nie
ma takiej uchwały podjętej.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy poinformował, że wizyta Prezesa Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami Oddział w Suwałkach była podyktowana tym, że koło wsi Lipnik został
potrącony kot i jak udowodnić, że to był kot wolno żyjący, czy miał właściciela.
Radny Piotr Tomaszewski – zapytał, co się stanie jak rada gminy nie podejmie tej uchwały.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – ustawa zobowiązuje do podjęcie takiej uchwały,
jeżeli nie zostanie podjęta to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wystąpi z pismem do
wojewody a wojewoda wezwie radę do podjęcia uchwały. Jeżeli rada gminy nie podejmie
uchwały to wojewoda zarządzeniem zastępczym taką uchwałę może podjąć.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw
głosowało 7 radnych, wstrzymało się o głosu 2 radnych. Przewodniczący Rady ogłosił, iż
uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2012 roku nie została
podjęta.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił dwa kolejne projekty uchwał. Zgodnie
z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn.zm.) rady gminy zobowiązane są do dokonania
podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy tj. do 1 listopada 2012 r. W naszej gminie są wszędzie okręgi
jednomandatowe i nie było potrzeby jakby zmieniania i takie było nasze stanowisko żeby tych
obrębów nie ruszać. Krajowe Biuro Wyborcze zakwestionowało, że średnio w danym okręgu
wyborczym przypada 487 mieszkańców na jednego radnego. Z wyliczeń wynika, że w okręgu
wyborczym nr 12 jest o 7 osób za dużo zameldowanych, w związku z czym należało podjąć
pewne zmiany. Dotychczas w okręgu nr 12 była wieś Bobrowisko, Wiatrołuża Pierwsza,
Lipniak, Nowa Wieś, Osinki, który liczy ponad 700 wyborców, czyli największy okręg
wyborczy dotychczas. W związku z czym trzeba było podjąć działania i utworzyć obwód
głosowania w Nowej Wsi. Mieszkańcy ze wsi Wiatrołuża Pierwsza, czy Bobrowiska musieli
dojechać do Suwałk a bilet kosztuje 10 zł i na wielu spotkaniach mówili, że to jest dla nich
duży koszt. W związku z tym nadarzyła się okazja, żeby ten obwód powołać. Oczywiście
lokal wyborczy będzie wyposażony z pieniędzy Krajowego Biura Wyborczego i będzie
dodatkowa komisja podczas głosowania. Do tego obwodu należeć będą miejscowości:
Bobrowisko, Lipniak, Nowa Wieś, Wiatrołuża Pierwsza. Oprócz miejscowości Osinki, bo dla
tej miejscowości do Nowej Wsi jest nie po drodze. Propozycja jest taka i zostało uzgodnione
z Krajowym Biurem Wyborczym, żeby Osinki dopisać do okręgu wyborczego nr 9 gdzie jest
miejscowość Biała Woda. W związku z czym miejscowość Bród Mały, Bród Nowy, Bród
Stary, Osowa, Potasznia do okręgu wyborczego nr 10 a miejscowość Taciewo wpisać do
okręgu wyborczego nr 11gdzie są miejscowości Turówka Nowa, Turówka Stara, Korobiec,
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Kuków-Folwark, Czarnakowizna gdyż Taciewo jest bardziej powiązane z tymi
miejscowościami terytorialnie.
Sekretarz Gminy zgłosił autopoprawkę do załącznika „Podział Gminy Suwałki na okręgi
wyborcze” projektu uchwały: z okręgu wyborczego nr 4 wykreślić wieś Niemcowiznę
i wpisać do okręgu wyborczego nr 7, w którym są wsie: Białe, Kropiwne Nowe, Wasilczyki,
Wychodne, Żyliny. Z tego względu gdyż ta miejscowość terytorialnie łączy się z wsią Białe,
Wasilczyki, dzieci uczęszczają do tej samej szkoły do Przebrodu. Oprócz tego na dzień
dzisiejszy okręg nr 4 jest to jeden z największych okręgów - (645 mieszkańców) i biorąc pod
uwagę, że miejscowość Dubowo Pierwsze, Dubowo Drugie rozbudowuje się co za tym idzie
zamieszkanie ludzi, to za jakiś czas może być tak, że znowu przekroczy 700 mieszkańców
i być może znowu trzeba będzie podejmować zmianę tej uchwały. Dotychczas okręg
wyborczy nr 7 liczył 373 mieszkańców czyli jest jednym z mniejszych okręgów
wyborczych. Po zmianie w okręgu wyborczym nr 4 będzie 546 a w okręgu wyborczym nr 7
będzie 472 mieszkańców.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XXIV/191/12 w sprawie podziału
Gminy Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym - uchwała stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad.15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki
w załączniku „Podział Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania” do projektu uchwały
z obwodu głosowania nr 2 wieś Niemcowizne przenieść do obwodu głosowania nr 3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIV/192 w sprawie
podziału Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 16
Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych w 2012 r.
przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił informację
Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy - informacja
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady
Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Suwałki – informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie Radnego Mariana Sawickiego w sprawie włączenia oświetlenia ulicznego
w godzinach rannych – poinformował, że oświetlenie uliczne zostanie włączone jest to
kwestia tygodnia czy dwóch tygodni.
- Odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi – poinformował, że plan
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowa Wieś został opracowany w 2002 r. Były
zbierane wnioski od wszystkich mieszkańców i było podane do wiadomości publicznej.
Ilość działek budowlanych na gminie jest wystarczająca, gmina prowadzi politykę
urbanistyczną i odpowiada za to. W chwili obecnej w gminie jest opracowywanych 15
planów, a są jeszcze takie miejscowości gdzie planów miejscowych jeszcze nie ma.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – te nasze plany to jest taka „tykająca bomba”, my
jeszcze o tym nie wiemy ale na zachodzie Polski już to się dzieje. Poprzez przyjmowanie
planów zagospodarowania przestrzennego wyznaczamy drogi i u nas jest przyjęte tak, że
będziemy zmieniać, będziemy wykupywać i budować te drogi. Niestety niektórzy właściciele
ziemscy już przeprowadzili działania prawne i skuteczne, że występują z roszczeniem do
gminy, żeby gmina kupowała. Jeżeli w gminie jest bardzo dużo planów to może dojść do
tego, że zabraknie nam pieniędzy na wykup dróg.
Danuta Bućko Skarbnik Gminy – drogi wewnętrzne są opodatkowane, na przyszły rok gmina
sama sobie będzie płacić podatek w wysokości 1,5 mln. Dotychczas byliśmy zwolnieli a
liczyło się na dochód na mieszkańca, myśmy sobie nie płacili, ale do sprawozdań do skutków
i do wyliczenia subwencji ministerstwo to brało pod uwagę. Od przyszłego roku od stycznia
zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy wpiszemy sobie w dochody i wydatki. To jest podatek
od budowli, którymi są wodociągi i stacje, od dróg wewnętrznych. Także to jest duża kwota,
której fizycznie nie mamy, a bije nam na dochód na mieszkańca.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi dla sołtys wsi Krzywe odnośnie zbiórki
odpadów wielogarabytowych – to musi wyjść od sołtysów i wtedy sołtys informuje
mieszkańców, że np. w poniedziałek za tydzień będzie zbiórka i wszyscy wystawiają. Sołtys
zgłasza do gminy i wtedy są zbierane. Ustalić termin z wyprzedzeniem tygodniowym, żeby
o tym urząd wiedział i wtedy dostosuje się.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. JG udzieliła odpowiedzi
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- Odnośnie drogi we wsi Nowa Wieś - łącznika – wyjaśniła, że to nie były usterki do drogi,
która była wcześniej wykonana, tylko są nowe dziury. W budżecie gminy nie ma środków
finansowych żeby asfaltem naprawić tą drogę, tylko zastało zlecone i będą wyżwirowane.
W roku bieżącym brak jest środków finansowych żeby, zrobić to asfaltem.
- Odnośnie zapytania sołtys wsi Krzywe w sprawie zlikwidowania dziur na drodze Krzywe
przy szlabanie WPN i przy drodze w Małej Hucie poinformowała, że zostaną zlikwidowane.
Ad 18
Wnioski i oświadczenia
Stanisław Szwengier Radny Powiatowy – zwrócił się z prośbą, żeby na sesję rady zaprosić
Pana Kulesze Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów, żeby zostali po obradach
sesji ponieważ odbędzie się spotkanie na temat ustawy śmieciowej.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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