P R O T O K Ó Ł Nr XXV/12
z obrad XXV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 listopada 2012 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1100 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXV Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Marek Jeromin
3. Klimaszewski Marek
4. Nieszczerzewicz Adam
5. Ostrowski Jarosław
6. Rozumowski Grzegorz
7. Safinowski Andrzej
8. Sawicki Marian
9. Suchocki Maciej
10. Sztermer Jolanta
11. Taraszkiewicz Piotr
12. Tomaszewski Piotr
13. Wiszniewski Marian
14. Żylińska Marzanna
Nieobecny Radny Grzegorz Moroz
- 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 Referatu ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – Kierownika Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Sławomir Mitros - radca prawny, Cezary Folejewski – radca prawny, sołtysi
wsi, przedstawiciele prasy i radia - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu
do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy.
Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych,
sołtysów, radców prawnych i media.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych,
wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie
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projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach - jako pkt 23.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały. Jest potrzeba
zaktualizowania regulacji statutowych w zakresie spraw, którymi zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach wynikających z przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, poprzez dodanie w § 10 ust. 1 pkt 5 statutu.
Poprzednio obowiązujący statut określał zadania Ośrodka w zakresie dodatków
mieszkaniowych, jednak stracił obowiązującą moc z chwilą wprowadzenia nowego statutu
Ośrodka, tj. z dniem 19 września 2012 r.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej wystąpił z wnioskiem
o wycofanie z porządku obrad pkt 18 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności’. Uzasadnił, że w związku z trudną sytuacją gminy, udzielanie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności nie powinno mieć miejsca.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXV sesji
Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2012 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Suwałki, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
Województwo Podlaskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007 – 2013.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”
realizowanego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
22. Rozpatrzenie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIV Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają
uwagi do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXIV 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 z działalności Wójta Gminy od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 23 października 2012 r. do 27 listopada 2012 r.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXV Sesji w dniu 23 października 2012 r.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami – stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
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Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
ze sprawozdaniem z działalności ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji
Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się z prośbą o włączenie oświetlenia ulicznego rano
ponieważ o godz. 7ºº jest jeszcze ciemno, ludzie wychodzą do pracy, dosyć tej oszczędności bo
ludzie denerwują się. Następna sprawa mieszkańcy mają pewien niepokój odnośnie
wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej, brak informacji powoduje, że ludzie boją się, że ta
ustawa będzie następnym „ pręgierzem” podatkowym. Także bardzo bym prosił o jakieś
informacje.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta 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 wprowadzić zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu
składki rentowej od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 56 794 zł. Kwota zostanie
rozpisana po stronie wydatków na poszczególne szkoły: Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak
(szkoła podstawowa - 10 500 zł, gimnazjum - 3 470 zł), Zespół Szkół w Przebrodzie (szkoła
podstawowa - 10 920 zł , gimnazjum - 3 670 zł), Zespół Szkół w Starym Folwarku (szkoła
podstawowa - 9 230 zł, gimnazjum 3 230 zł), Szkoła Podstawowa w Poddubówku 8 734 zł, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 7 040 zł.
- zmiany klasyfikacji budżetowej na wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12 000 zł.
Po stronie planu wydatków wprowadzić zmiany m. in. z tytułu zwiększenia środków na
dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, na wsparcie udziału mieszkańca gminy Suwałki
w zawodach żeglarskich na Mistrzostwach Świata w Australii w kwocie 2 000 zł.
Przesunięcie środków finansowych w ramach budżetu GOPS w kwocie 263 zł na odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.
Radna Katarzyna Gałaszewska – zapytała czy te dofinansowanie pójdzie indywidualnie na
dziecko, czy na UKS Suwałki, ponieważ środki zazwyczaj idą na dofinansowanie suwalskich
klubów, oni tego nie przekazują dla dzieci tylko przekazują jako fundusz łączny grupy.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że dofinansowanie pójdzie na UKS ale
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodego człowieka na mistrzostwa świata.
Umowa będzie jasno sprecyzowana na co te pieniądze pójdą i z tego UKS będzie rozliczał
się, jako dotacja.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Udział w głosowaniu
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wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 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 zmian w budżecie
gminy na 2012 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/193/12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Wójt Gminy – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXV/194/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową
rolników naszej gminy proponuje się obniżyć cenę 1q żyta stanowiącego podstawę do
naliczania podatku rolnego z kwoty 75,86 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q – obniżając ją
tym samym o 34 % w porównaniu do stawki ustawowej ustalonej na 2013 r. a podwyższając
o 20 % w porównaniu do roku poprzedniego (było 40,00 zł za 1 q).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR
XXV/195/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego–
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR
XXV/196/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych –
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Propozycja Wójta Gminy w sprawie ustalenia
opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w miejscowościach, określonych uchwałą rady gminy w wysokości 2,17 zł na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy zaproponowano kwotę 2 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie dziennej stawki opłaty
miejscowej w wysokości 2 zł od jednej osoby fizycznej przebywającej na terenie
miejscowości, określonych uchwałą rady gminy. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z wprowadzoną poprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy
jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/197/12 w sprawie opłaty miejscowej –
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Maciej Suwałki Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o zmianę stawek opłaty
zaproponowanych przez Wójta Gminy i poddał pod głosowanie o określenie dziennych
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Suwałki za sprzedaż artykułów przemysłowych,
spożywczych, owoców i warzyw oraz produktów rolnych i zwierząt:
1) przy sprzedaży z samochodu:
- osobowego – od samochodu 15,00 zł,
- ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy 20,00 zł,
2) przy sprzedaży z wózka ręcznego – od wózka 6,00 zł,
3) przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, wiadra, skrzynki 6,00 zł,
4) przy sprzedaży ze stoiska handlowego za każdy rozpoczęty m ² 7,00 zł,
5) przy sprzedaży na straganie – stole zadaszonym za całą powierzchnię straganu – stołu
12 zł,
6) przy sprzedaży na straganie – stole nie zadaszonym za całą powierzchnię straganu –
stołu 10 zł.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
wniosek.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z przyjętą poprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy
jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/198/12 w sprawie opłaty targowej – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Przerwa 10 min
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu
uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/199/12 w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXV/200/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 15
Rozpatrzenie projektu uchwały
Przeciwdziałania Narkomanii.

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXV/201/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła, że zamiana działki o nr ewid. 567/1
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek stanowiącej własność Gminy Suwałki na
działkę o nr ewid 221/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek stanowiącej
własność prywatną rolnika dokonuje się w celu uregulowania przebiegu drogi wewnętrznej
stanowiącej własność gminy. W celu uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze
stanem prawnym należy dokonać zamiany w/w działek.

7

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXV/202/12 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek – stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, zgoda Rady Gminy jest wymagana, także, w przypadku gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy dzierżawy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość. Umowy dzierżawy na nieruchomości, określone w załączniku do
niniejszej uchwały wygasną z dniem 31 grudnia 2012 roku. Został sporządzony wykaz tych
wszystkich nieruchomości, które są wydzierżawione i prosimy o podjęcie uchwały
wyrażającej zgodę na ponowne zawarcie umów z osobami, które dotychczas dzierżawiły.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXV/203/12 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG poinformowała, że zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy na wniosek
przedsiębiorstwa przedłuża na okres nie dłuższy niż 1 rok czas obowiązywania
dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przedsiębiorstwo Wodnik Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk złożyło Radzie Gminy
wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Rada Gminy większością głosów
podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/204/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 19 do
protokołu
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Suwałki, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – poinformował, że w tej chwili trwają prace nad
kolejnymi innymi uchwałami tj. regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie
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gminy jak też ustalenia opłat. Od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system
gospodarki odpadami i o tym wszystkim będziemy państwa informowali w odpowiednim
czasie. Podjęcie niniejszej uchwały ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, ponieważ nałoży na właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązek uiszczania do gminy
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Mając na uwadze
stworzenie spójnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
konieczne jest rozwiązanie polegające na przejęciu przez Gminę Suwałki, w drodze uchwały
Rady Gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, obowiązku organizacji odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ NR
XXV/205/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie - stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
Województwo Podlaskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007 – 2013.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że projekt, którego beneficjentem jest
Województwo Podlaskie – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakłada
wybudowanie sieci tras rowerowych na terenie województwa podlaskiego, w tym Gminy Suwałki.
Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu obejmującego również inne województwa Polski
Wschodniej zakładającego utworzenie tras rowerowych łączących południową część Polski
z północną. Zatem zasadne jest wyrażenie woli przystąpienia Gminy Suwałki jako partnera
w przedmiotowym projekcie. Kosztem własnym Gminy Suwałki będzie koszt utrzymania tras
rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suwałki po 2015 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXV/206/12 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
Województwo Podlaskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007 – 2013– stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”
realizowanego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że w związku ze złożeniem wniosku
o dofinansowanie inwestycji ,,Centrum Kulturalne wsi Wychodne” w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa
i rozwój wsi” należy podjąć uchwałę dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na realizację
ww. projektu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014.
Radny Jarosław Ostrowski – zwrócił się do radnych o przyjęcie uchwały, ponieważ kultury
w Wychodnym by się przydało.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się 4 radnych. Rada Gminy większością głosów
podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/207/12 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez
Gminę Suwałki do projektu pod nazwą: „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi
Wychodne” realizowanego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 –
2013– stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXV/208/12 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach – stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 23
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie oświetlenia ulicznego – wyjaśnił, że oświetlenie jest już włączane, a w niektórych
miejscowościach już zostało włączone. Panie sołtysie nie można mówić dość oszczędności
bo nie tylko nasza gmina oszczędza, proszę jechać i zobaczyć w innych gminach Nowinka
Bargłów, Augustów, wszyscy oszczędzają.
- Odnośnie śmieci – wyjaśnił, że w miesiącu grudniu będą podejmowane przez radę gminy
wszystkie uchwały związane z organizacją nowego systemu zbiórki odpadów. Po nowym
roku urząd musi przeprowadzić szeroko idącą edukację, obowiązkowo poinformować
wszystkich mieszkańców. Na dzień dzisiejszy możemy mówić, ale jeszcze to nie jest
wiarygodne.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zaproponował stawkę podatku leśnego na 2013 rok
w wysokości stawek ustawowych - przyjęcia na 2013 rok ceny 1 m3 drewna w wysokości
186,42 zł za 1m3 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

10

Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o ustalenie stawek podatku leśnego na 2013 rok w wysokości stawek ustawowych.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawki
podatku na podatek leśny na 2013 rok w wysokości stawek ustawowych. Ich wysokość
wynosi 186,42 zł za 1 m³ tj. 41,01 zł 1 ha fizycznego lasu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zaproponował odstąpienie od wprowadzenia w roku 2013
opłaty od posiadania psów.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o odstąpienie od wprowadzenia w roku 2013 opłaty od posiadania psów.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie odstąpiła od wprowadzenia w roku 2013 opłaty od posiadania
psów.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Najwyższej Izby Kontroli Biuro
Organizacyjne Wydział Skarg i Wniosków BOE/BOS-052-2238/2012/GO z dnia 21 listopada
2012 r. przekazującym dwie skargi Państwa Anny i Stanisława Bogdan na działania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w zakresie rzetelności i zasadności
przyznawania dofinansowania niektórym mieszkańcom osiedla zarządzanego przez
Spółdzielnie Mieszkaniową w Zielonym Kamedulskim
Poinformował, że wystąpił z pismem do Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach o przedłożenie wyjaśnień dotyczących zarzutów w skardze. Skarga zostanie
skierowana do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Komisja
Rewizyjna przedstawi swoje stanowisko na sesji rady i rada gminy podejmie stosowną
uchwałę.
Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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