P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/13
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 lutego 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1240 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10 Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy
referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, radny powiatu, radny sejmiku,
mieszkańcy wsi Wychodne, Przebród, Biała Woda, Kuków-Folwark, Linówek, sołtysi wsi
oraz przedstawiciele mediów.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy.
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 powitał Leszka Deca – radnego Sejmiku Wojewódzkiego, Bożenę
Jabłońską Kierownik BP ARiMR w Suwałkach, Marcina Sienkiewicz pracownika BP
ARiMR, Stanisława Szwengier, Radnego Powiatowego, Zbigniewa Mackiewicz Radnego
Powiatowego, Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Kierowników referatów, radnych, sołtysów,
przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynął do niego wniosek od sołtysa Nowa Wieś
o następującej treści: „Wniosek na XXVIII sesję Rady Gminy Suwałki. Na podstawie § 14
pkt 3 statutu sołectwa w imieniu 10 % mieszkańców gminy Suwałki składam wniosek
formalny do Urzędu Gminy Suwałki, poparty przez 10 % mieszkańców gminy dotyczący
ustalenia odległości od odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy Gminy Suwałki wnoszą
o ustalenie odległości 3 km od turbin wiatrowych i 2 km od biogazowni. Mając na względzie
wolę mieszkańców wnoszę w ich imieniu o podjęcie przez Radę Gminy uchwały zgodnie z
wolą mieszkańców na zasadach stanowienia prawa miejscowego. Realizując wolę
mieszkańców wnosimy w ich imieniu o usunięcie z obrad XXVIII sesji punktu 8 dotyczącego
uchwalenia planu zagospodarowania gminy Suwałki i do nowego opracowania planu
uwzględniając wolę mieszkańców dotyczących zachowania odległości 2 i 3 km od
odnawialnych źródeł energii”.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady odniósł się do wniosku i wyjaśnił, że punkt 8
dzisiejszego porządku obrad brzmi: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki a nie
planu zagospodarowania przestrzennego. Odniósł się do sformułowania dotyczącego
odległości na zasadach stanowienia prawa miejscowego. Prawo miejscowe stanowią między
innymi plany zagospodarowania przestrzennego i żeby podjąć taką uchwałę trzeba najpierw
podjąć uchwałę intencyjną o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, bo studium nie jest prawem miejscowym.
Sołtys wsi Nowa Wieś – wyjaśnił, że nie chodzi o studium, prawo miejscowe to jest uchwała
rady gminy a paragraf 61 statutu gminy nakłada obowiązek na radę gminy potwierdzenia woli
ponad 10 % mieszkańców gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad wniosku
sołtysa Nowa Wieś. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku do
porządku obrad głosowało 6 radnych, przeciw 5 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych.
Radna Katarzyna Gałaszewska wystąpiła z prośbą o ogłoszenie przerwy w obradach sesji
w celu sprecyzowania wniosku przez wnioskodawców.
Przerwa 5 minutowa
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i wyjaśnił, że
z wnioskodawcami wniosku ustalono jego brzmienie. Wnioskodawcom chodzi o to żeby
wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad uchwałę intencyjną o zmianie studium
w zakresie odległości do zabudowań: 3 km od wiatraków, 2 km od biogazowni.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o reasumpcję głosowania,
ponieważ mieszkańcy chcą, żeby rozpocząć pracę nad zmianą studium w zakresie odległości
od zabudowań do: wiatraków 3 km, biogazowi 2 km. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 9
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki”.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozostałe punkty zostaną przesunięte według dalszej kolejności.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad Sesji Rady
Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII 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. Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi
Suwalskiemu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2013 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
służebności przesyłu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie
Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/197/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi
Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2013 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą
Suwałki, woj. Podlaskie i Gminą Sanok, woj. Podkarpackie oraz Gminą Zamość, woj.
Lubelskie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013-2022.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XXVII/13 głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności tj. w okresie
od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2012 r. i na XXVII
Sesji w dniu 25 stycznia 2013 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – wystąpiła z wnioskiem, żeby nie czytać sprawozdań z działalności
Komisji Rady Gminy Suwałki ze względów technicznych, ponieważ każdy mógł zapoznać
się, gdyż zostało przedłożone radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnej Jolanty Sztermer. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostały przyjęte - sprawozdania stanowią załącznik nr 7-9 do
protokołu.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady wyjaśnił, że z tego względu jak zapewne wszystkim
wiadomo, gdyż była informacja w mediach, została rozpoczęta budowa obwodnicy
Augustowa i są prowadzone działania związane z wywłaszczeniem gruntów od rolników,
w związku z tym na obrady sesji została zaproszona Kierownik z ARSIMR, która
poinformuje jak mają postępować rolnicy, żeby nie obawiali się tej całej procedury.
Bożena Jabłońska – Kierownik ARiMR poinformowała, budowa obwodnicy Augustowa nie
powinna być dla rolnika czymś wyjątkowym jest to zdarzenie przed, którym każdy rolnik
stanął to znaczy ten, po którego nieruchomości ta obwodnica będzie przebiegać. Tych
rolników, które swoje grunty przekazali pod budowę obwodnicy obejmiemy w tym roku
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szczególną opieką. Do dzisiejszego dnia żaden z tych rolników do BA ARiMR w Suwałkach
nie zgłosił się a wiemy, że ma to niewątpliwie wpływ na wysokość płatności od 2004 roku
szczególnie na wysokość zobowiązania w odniesieniu do którego rolnicy ustali ileś lat temu.
Ma to związek z płatnościami ONW, którzy mają zobowiązania 5 letnie będą musieli się do
tego ustosunkować i ci którzy złożyli wnioski rolnośrodowiskowe. Czekamy na odwiedzenie
nas przez tych rolników, im szybciej ci rolnicy pojawią się tym lepiej.
Marcin Sienkiewicz – pracownik BP ARiMR poinformował jakie dokumenty powinni złożyć
rolnicy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach. Jeżeli część
działek zostanie zabrana pod obwodnicę następują podziały tych działek, związku z tym
należy wpisywać nowe działki z tymi powierzchniami. Można wpisać starą działkę
ewidencyjną, powierzchnię użytkowaną rolniczą faktycznie, tam gdzie już wszedł sprzęt
należy odjąć już tą powierzchnię. Numery działek geodezyjnych proponujemy wpisywać już
te nowe. Druga sprawa dotyczy zobowiązań ONW, dotyczy tylko tych rolników, u których
nie minęło pięć lat od otrzymania pierwszej płatności ONW. Są też wnioski rolników
z Gminy Suwałki o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej i tu też jest okres pięciu lat.
Jeżeli te ziemie zostaną włączone pod budowę obwodnicy czyli rolnik nie użytkuje,
zobowiązanie nie jest zachowane. Ustawodawca dał taką możliwość, że rolnik nie będzie
zwracał tych pieniędzy, ponieważ te grunty zostały zabrane, ale pod warunkiem, że zostanie
złożone oświadczenie w terminie 10 dni od momentu utraty tego posiadania.
Bożena Jabłońska - Kierownik ARiMR – powiedziała, że w interesie rolnika leży, żeby jak
najszybciej zgłosił się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach.
Poinformowała, że w Biurze Powiatowym został powołany zespół, który doraźnie będzie
zajmował się sprawą tych rolników związanych z budową obwodnicy. W chwili obecnej
chcemy wyszukać wszystkich rolników z powiatu suwalskiego, którzy mają zobowiązania
i mogą mieć w związku z tym zmniejszone płatności również tych rolników, którzy nie mają
tych zobowiązań. Zaprosiła do Starostwa Powiatowego w Suwałkach w dniu 8 marca 2013 r.
godz. 9ºº na spotkanie informacyjno-promocyjne na temat płatności bezpośrednich i działań
PROW-Kampania.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Piotr Taraszkiewicz zwrócił się o remont drogi we wsi Dubowo Drugie w kierunku do
ulicy Buczka.
Radna Marzanna Żylińska – zwróciła się w sprawie odśnieżania dróg. Zapytała czy
odśnieżane są drogi tylko i wyłącznie dla uczniów, czy też mają z tego korzystać ludzie
pracujący, mieszkający na wsi, ponieważ mają do pracy na godz. 5°° to trudno dojechać jak
jest odśnieżane godz. 8°° - 9°°. Czy to jest taki problem, żeby wcześniej zostało odśnieżone.
Sołtys wsi Wychodne – zwróciła się o remont drogi gminnej w Wychodnem w kierunku do
Pana Hlebowicza, ponieważ mieszkańcy zgłaszali, że droga zapadła się.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą o remont drogi
powiatowej od wsi Okuniowiec w kierunku do Nowej Wsi, ponieważ są powybijane dziury.
Radny Marian Sawicki – zapytał do kogo w urzędzie w dni wolne od pracy zgłaszać
odśnieżanie drogi, ponieważ jest problem, gdyż nie ma żadnych dyżurów.
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Sołtys wsi Nowa Wieś zgłosił interpelacje:
- Odnośnie odśnieżania - ostatnio miał taką sytuację w niedzielę ponieważ ludzie ugrzęźli
w zaspach z dziećmi a telefony żadne nie odpowiadają, już kiedyś problem odśnieżania
zgłaszał, miało być dobrze i nadal jest źle.
- Druga sprawa - jestem świeżo po konsultacjach odnośnie tej ustawy śmieciowej. Ludzie
zgłaszają problem z popiołem, nie można tego popiołu podobno zdać, a jeżeli nie zbierzemy
tego popiołu to będziemy po prostu zbierać z pobliskich rowów i będzie następny problem.
Oczywiście ludzie zgłaszają, że są zbyt wysokie opłaty za śmieci, zbyt często są odbierane
śmieci, wysokie normy odpadów śmieci. Mieszkańcy złożyli wniosek na zebraniu, żeby
zmienić uchwałę rady gminy odnośnie tej opłaty za śmieci. Zostało przyjęte, że 3 osobowa
rodzina będzie płacić 11 zł za osobę. Jest to bardzo wysoko i ludzie bardzo burzą się z tego
powodu. Żeby wprowadzić, że dwu osobowe rodziny płaciły by 8 zł a od 3 do 5 osób
wprowadzić opłatę od osoby 7 zł. To będzie w miarę tak uczciwe i myślę, że ludzie to
zaakceptują. Również na zebraniu wiejskim ludzie zgłosili problem oświetlenia, bo
o oświetlenie w Nowej Wsi ludzie upominają się od kilkunastu lat. Niestety upór Wójta
a może i Sekretarza bo we dwójkę rządzą, uniemożliwia wykonanie tego oświetlenia.
Aktualnie stało na tym, że zabrakło około 100 tys. zł według wartości szacowanej. Jeżeli
przy 10 mln. budżecie gminy dla miejscowości liczącej 300 mieszkańców nie możemy wydać
100 tys. zł to, na co są wydawane te pieniądze. To jest nie do pomyślenia, tym bardziej, że
w naszej miejscowości od około 8 - 10 lat nie było żadnej inwestycji służącej mieszkańcom.
Radna Jolanta Szermer – poinformowała, że jest już po przeprowadzonych zebraniach
w swojej okolicy odnośnie śmieci i uważa, że częstotliwość wywozu smieci w sezonie letnim
będzie jeszcze większa dlatego, że dużo śmieci wyprodukują nam turyści, którzy pojawią się
w sezonie. Także zasadne by było, że ci którzy zajmują się agroturystyką, bądź gastronomią
w sezonie letnim złożyli już teraz wnioski o wywóz śmieci w tym okresie letnim dlatego, że
musimy już mieć pełny obraz ile tych śmieci wyprodukuje się u nas. I w przypadku
gastronomicznych zakładów będzie potrzeba nawet dwa razy w tygodniu zabierać te śmieci,
że musimy mieć tutaj pełny obraz. Wiadomo, że jeszcze okaże się w trakcie realizacji i trudno
jest wybrać jakiś wariant optymalny.
Ad. 7
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił uwagi zgłoszone na podstawie art. 11 pkt 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki i wniósł o ich nieuwzględnienie, a ujęcie
w projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki, który został wprowadzony do dzisiejszego
porządku obrad sesji jako punkt 9.
1) Uwaga wpłynęła 25 stycznia 2013 r., wnioskodawca – Stowarzyszenie
„Suwalszczyzna Bez Zagrożeń” z siedzibą Wychodne 24E. Treść uwagi: wniosek
o wyznaczenie obszarów odnawialnych źródeł energii powyżej 100 kW w odległości
od zabudowy mieszkaniowej nie mniejszej niż: - 2 km dla biogazowni rolniczych,
- 3 km dla elektrowni wiatrowej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi Stowarzyszenia „Suwalszczyzna Bez Zagrożeń” z siedzibą Wychodne 24E. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych,
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głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Rada Gminy jednogłośnie uwagi nie
uwzględniła.
2) Uwaga wpłynęła 31 stycznia 2013 r., wnioskodawca - sołtys wsi Bród Mały. Treść
uwagi: zmiana zapisów dla terenu obecnego składowiska odpadów organicznych
(miejsce po starym Bakutilu) z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi sołtys wsi Bród Mały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem
uwagi głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
3) Uwaga wpłynęła z dnia 06 lutego 2013 r. wnioskodawca - Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zielński. Treść uwagi: zawierająca poparcie dla
wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Suwalszczyzna bez zagrożeń z siedzibą
Wychodne 24 E i wniosek o jego pełne uwzględnienie ze względu na interes całej
społeczności lokalnej, w postaci zabezpieczenia warunków i jakości życia
mieszkańców, w tym ochrony zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla ludności
i jej mienia oraz środowiska naturalnego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielńskiego. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Rada Gminy większością głosów uwagi nie
uwzględniła.
4) Uwaga wpłynęła 22 lutego 2013 r., wnioskodawca Stowarzyszenie „Suwalszczyzna
Bez Zagrożeń” z siedzibą Wychodne 24E. Treść uwagi: wyznaczenie obszarów
odnawialnych źródeł energii powyżej 100 kW w odległościach od zabudowy
mieszkaniowej nie mniejszej niż 2 km dla biogazowni rolniczych, 3 km dla elektrowni
wiatrowej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi Stowarzyszenia „Suwalszczyzna Bez Zagrożeń”. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
Zbigniew Mackiewicz -Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w uchwale intencyjnej, którą rada
gminy podjęła w starej procedurze określono kierunki, przedmiot zmiany studium, czyli
w jakim zakresie te studium będzie zmieniane. I w tej uchwale intencyjnej nie było mowy
o tym, że będzie zmiana dotycząca wyznaczenia obszarów dla wiatraków, czy biogazowni.
Jak byśmy nawet chcieli tą zmianę wprowadzić to nie będzie zgodna z uchwałą intencyjną,
w związku z czym wojewoda mógłby tą uchwałę uchylić.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
dotyczy między innymi ustalenia terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego,
w tym inwestycje z zakresu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego oraz komunikacji, w tym
transportu kolejowego, lotniczego oraz zmiany w strukturze osadniczej.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. PP – wyjaśniła, że w 2008 r. rada gminy podjęła
uchwałę intencyjną w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego Gminy Suwałki, określającą cel zmiany tego studium. Również w 2008 r.
została wprowadzona zmiana do tej uchwały intencyjnej rozszerzając przedmiot zmiany
w studium. Na podstawie tych uchwał została rozpoczęta procedura i były zbierane wnioski.
W 2010 r. zaistniała kolejna potrzeba rozszerzenia przedmiotu zmiany studium. Został
opracowany projekt zmiany studium uwzględniający wnioski instytucji i osób, które składały
w wyznaczonym czasie wnioski. Celem zmiany studium jest głównie ustalenie przebiegu
i lokalizacji inwestycji celu publicznego, głównie dróg, uwzględnienie istniejącego lotniska
na terenie miasta Suwałki, wprowadzono też zmiany wynikające ze zmieniających się zmian
w przepisach o ochronie przyrody np. skorygowano granice Natura 2000 i przebieg
obszarów chronionego krajobrazu. Została też przeprowadzona i wprowadzona do treści
studium waloryzacja terenów pod kątem wydobywania złóż kruszywa naturalnego, pod kątem
ochrony złóż, ale też ochrony ludzi i zasobów przyrodniczych. Wszystkie zmiany
wprowadzone do treści tekstu jednolitego zostały wypunktowane w uchwale zmieniającej.
Załącznikiem do uchwały jest tekst ujednolicony, dwa rysunki studium, oraz załącznik nr 4,
które zawiera też
rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozstrzygnięcia uwag.
Wprowadzenie zmian, o które wnioskują składający uwagi wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia nowej procedury zmiany studium.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że Pani Teresa Zackiewicz
mieszkanka wsi Biała Woda zwróciła się z prośbą o zabranie głosu, której udzielił głosu.
Teresa Zackiewicz – mieszkanka wsi Biała Woda zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy:
- Czy Wójt Gminy zagwarantował od inwestora linii elektroenergetycznej 400 kV EłkGranica RP środki pieniężne na ewentualne roszczenia, które mogą powstać na gruncie art.
36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ?
- Czy istnieje porozumienie między Gminą Suwałki a Inwestorem mocą którego, po stronie
Inwestora leży uregulowanie wszelkich roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogących wynikać ze spadku
wartości nieruchomości, a wyłączających odpowiedzialność Gminy w tym zakresie?
Przedstawiciele firmy Eltel przynoszą umowy wstępne, z których jasno wynika, że Wójt
Gminy nie będzie wypłacał żadnych roszczeń, więc zwróciła się o wyjaśnienie.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – wyjaśnił, że Gmina Suwałki ma podpisane porozumienia
z firmą Eltel, że wszelkie roszczenia, odszkodowania z mocy art. 36 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie pokrywała firma Eltel.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – poinformował, że umowy przedkładane przez
firmę Eltel to umowy cywilno-prawne i urząd w te umowy nie integruje. Ale rzeczywiście
obowiązek pokrywania roszczeń jest na gminie. Gmina ma podpisane porozumienie z firmą
Eltel oraz jego następcą prawnym, że inwestor pokryje koszty związane z roszczeniami.
Roszczenie wpływa do Wójta Gminy, który uznaje te roszczenia za rzeczywiste i faktyczne to
wtedy firma Eltel ponosi koszty finansowe. Ale to przechodzi przez gminę, firma płaci dla
gminy a wtedy gmina z tych pieniędzy wypłaca dla właściciela gruntów, którego
nieruchomość straciła na wartości.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVIII/230/13 w powyższej sprawie – stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Przerwa 10 min.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwalki został wprowadzony do porządku obrad na wniosek
mieszkańców gminy. Otworzył dyskusję.
Głos zabrał Leszek Dec – radny Sejmiku Wojewódzkiego, zwrócił się do Przewodniczącego
Rady, Wójta Gminy, radnych, że nie jest mieszkańcem gminy ale wiatraki, które
w Gminie Suwałki już funkcjonują widzi na co dzień. Zwrócił się z prośbą, żeby w jakiś
sposób ilość tych wiatraków tutaj ograniczyć i jest zdania takiego, że nie jest to piękna
suwalszczyzna dla tego typu inwestycji. Ale już mieszkańcy powoli zaczynają się godzić
z tymi inwestycjami, bo czują że nie mają innego wyjścia i próbują walczyć już w zasadzie
tylko o zdrowie własne, własnych rodzin, dzieci. Stąd już po raz kolejny na terenie
województwa, trzecia tego typu prośba o taką decyzję do rady gminy. Był ostatnio w Gminie
Jeleniewo i tam ta prośba mieszkańców została uszanowana. Zwrócił się do radnych, aby
mieli na względzie, że chyba najważniejszymi, osobami w gminie są mieszkańcy, by
przychylili się do tej prośby i te odległości określili.
Przewodniczący Rady – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ Nr XXVIII/231/13 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 17 stycznia 2013 r.
wpłynęło pismo WG-VI.7080.32013.KG z dnia 15 stycznia 2013 r. z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku, przekazujące skargę z dnia 11 stycznia 2013 r. Piotra
Interewicz na działalność Wójta Gminy, dotyczącą wycinki drzew z działki o nr geodezyjnym
20/24 w miejscowości Piertanie. Skarga była przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Suwałki, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu
z posiedzenia Komisji.
Adam Nieszczerzewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół Nr 34/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 08 lutego 2013 roku - kopia
protokołu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Piotr Interewicz jest obecny na
obradach sesji. Na prośbę Piotra Interewicz Przewodniczący Rady odczytał treść jego
wystąpienia - treść wystąpienia Pana Piotra Interewicz stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Piotr Interewicz – chciałbym, żeby rada gminy ustosunkowała się do moich pism.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie,
ponieważ Pan Piotr Interewicz podnosi, że organy administracji publicznej obowiązane są
załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca poprzez wydanie
decyzji. Czy na każde pismo i pismo dotyczące tej sprawy powinna być wydana decyzja.
Sławomir Mitros Radca prawny wyjaśnił, że te reguły stosuje się do spraw, które są sprawami
administracyjnymi. Art. 83 ustawy o ochronie przyrody brzmi: „Usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
wójta, burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela
nieruchomości”. Wójt Gminy udziela zgody na wycinkę, ale w takich przypadkach, kiedy
proszą o to właściciele nieruchomości a ta sprawa leży w gestii sądu. Tutaj nie mamy do
czynienia z drogą publiczną. To, że droga została tam kiedyś wyjeżdżona a potem nawet
została utwardzona, póki co nie ma ona kategorii gminnej i nie jest drogą publiczną.
Teoretycznie Wójt jutro mógłby kazać ją zaorać, bo jest jego. A wtedy Pan Interewicz jak i
inni zainteresowani mogą wystąpić o drogę konieczną i właśnie wtedy albo bez
wynagrodzenia albo z wynagrodzeniem gmina by była zmuszona wyrokiem sądu do
utrzymania jakiegoś standardu na tej drodze. Dzisiaj kiedy gmina jest właścicielem gruntu, to
ona decyduje ile tam wycina drzew i co wycina. Wójt nie może wydać zezwolenia na
wycięcie drzewa na swojej nieruchomości dlatego, że chce tego sąsiad, bo to jest kwestia
prawa własności, równie dobrze Pan Interewicz mógłby kazać Wójtowi wymienić tutaj drzwi
w urzędzie i powiedzieć, że Wójt nie wydał decyzji w tej sprawie.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – to co Pan mówi to jest sam fakt ale skarga dotyczy
braku odpowiedzi.
Sławomir Miotros radca prawny – ale odpowiedzi zostały udzielone, tylko w formie pisma,
gdyż Wójt nie mógł wydać decyzji w tej sprawie bo to nie jest administracyjna sprawa.
Piotr Interewicz – skarżący zwrócił się z prośbą o odczytanie art. 104 z kodeksu postępowania
administracyjnego.
Sławomir Mitros radca prawny – organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji,
ale sprawę administracyjną a to nie jest sprawa administracyjna. Pan Interewicz chciał
rozstrzygnięcia w sprawie wycięcia drzewa, nie rozstrzygnięcia o czym kolwiek innym tylko
w sprawie wycięcia drzewa. A w sprawie wycięcia drzewa Wójt nie mógł wydać, na jego
wniosek rozstrzygnięcia w formie decyzji.
Piotr Interewicz skarżący – ja ich nie chcę wycinać bo to nie mój teren. Czy mogę prosić
o odmowną decyzję Wójta Gminy Suwałki.
Sławomir Mitros radca prawny poinformował, że nie można wydać decyzji w sprawie, która
nie jest administracyjną, ta sprawa jest na rozstrzygnięcie sądu.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają jakieś wątpliwości,
pytania – nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych – kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie
rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki, przy zaznaczeniu, iż została
podjęta na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki uznającej skargę za
bezzasadną.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie zgodnie z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych (radna Katarzyna Gałaszewska nie brało udziału
w głosowaniu bo była nieobecna na sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/232/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki – załącznik nr 14 do protokołu.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina jakby została wmieszana w tą sprawę
ponieważ dwóch sąsiadów między sobą się kłóci. Pani, która mieszka z przeciwnej strony
drogi zasadziła drzewa (świerki) na tej drodze tj. działce gminnej, bo to jest działka gminna
i jak to w sąsiedztwie bywa jednym się podoba drugim nie. W sobotę pojechałem do Łowoci
specjalnie rozmawiałem z gospodarzem, który jeździ tą drogą do swego pola i powiedział, że
jemu te drzewa nie przeszkadzają bo może przejechać kombajnem i drugą drogą może
przejechać i jak oni tam się kłócą to go nie obchodzi. Została jeszcze gmina wmieszana
i musiałem podjąć taką decyzję jaką podjąłem.
Przerwa 5 minut
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi
Suwalskiemu.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że w nawiązaniu do zadań
realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz znowelizowanej w roku
ubiegłym ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na gminie spoczywa obowiązek
prowadzenia działań interwencyjnych oraz zapewnienia specjalistycznego poradnictwa
mieszkańcom, którzy dotknięci są sytuacjami alkoholizmu i przemocy domowej. W ramach
funkcjonującej od 2009 roku Koalicji na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych, których Gmina Suwałki i jej agendy są sygnatariuszami, Powiat Suwalski
poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje systematycznie specjalistyczne
poradnictwo we wspomnianym obszarze. Konsultacje kierowane do ofiar przemocy mają
charakter zindywidualizowany i poprzedzone są każdorazowo wnikliwą analizą sytuacji
rodzinnej. Sprawcy przemocy - najczęściej osoby nadużywające alkoholu – uzyskują również
pomoc w zmianie negatywnych postaw poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach
korekcyjno – edukacyjnych. Osobna pomoc kierowana jest również do dzieci, które są bądź
bezpośrednio ofiarami bądź świadkami zachowań przemocowych. Podejmowana uchwała
oraz towarzysząca jej umowa pozwoli na utrzymanie specjalistycznej oferty, kierowanej do
mieszkańców gminy oraz jej rozwinięcie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania
środków finansowych Powiatowi Suwalskiemu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVIII/233/13 w powyższej sprawie – stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że ze względu na niewystarczające
środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych, Gmina mając na uwadze pilną potrzebę
wykonania przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 11280B Tartak-Piertanie-Wysoka
Góra (przez rzekę Kamionka) służącego mieszkańcom gminy zamierza częściowo
sfinansować powyższe zadanie i przekazać środki finansowe na ten cel w wysokości do
130 000,00 zł.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVIII/234/13 w powyższej sprawie – stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie zmiany do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025. Wprowadzona zmiana polega
głównie na wprowadzeniu w 2014 r. zwiększeniu przychodów w postaci planowanego
kredytu w kwocie 1 900 000 zł na kontynuację budowy budynku Urzędu Gminy Suwałki.
Zmiana ta spowodowała zwiększenie w kolejnych latach planowanych rozchodów tj. spłat
kredytów. W związku z otrzymaną Uchwałą Nr 922/13 z dnia 19 lutego 2013 r. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu
nadzorczym Uchwały Nr XXVII/224/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finałowej Gminy Suwalki na lata 2013-2025
zaktualizowano wysokość wydatków bieżących, co spowodowało zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych rokrocznie do wysokości około 1 000 000 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2013-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
w głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 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 XXVIII/235/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
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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 2013 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany
m.in. zwiększając dochody z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 35 380,00 zł.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- zaplanowano zwiększenie dotacji dla Miasta Suwałki na dopłatę do transportu lokalnego na
terenie Gminy Suwałki za 2012 rok o kwotę 80 000,00 zł;
- zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 380,00 zł;
- zmniejszono wydatki na usługi geodezyjne o kwotę 20 000,00 zł;
- zmniejszono wydatki na opłaty podatku od nieruchomości o kwotę 30 000 zł.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę
529 631,00 zł; zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 917,00 zł; zmniejszanie planu
wydatków o kwotę 299 864,00 zł; a zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 122 134 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2013 rok głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2013 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 XXVIII/236/13 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
nieodpłatnej służebności przesyłu.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – wyjaśniła, że w związku z planowaną budową
nowej siedziby Urzędu Gminy Suwałki na terenie Miasta Suwałki na działce o nr
geodezyjnym 22849/48, stanowiącej własność Gminy Suwałki, zachodzi potrzeba wykonania
niezbędnej infrastruktury technicznej m. in. sieci cieplnej i przyłącza do budynku. W związku
z tym należy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. ustanowić
nieodpłatną służebność przesyłu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXVIII/237/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności
przesyłu - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że obszar objęty granicami uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma
powierzchnie około 35 ha, obejmuje część obszaru Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym
Osinki. Teren objęty granicami planu nie jest zabudowany, w większości stanowi grunty
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jeziora na działce nr geod. 127 otaczające je grunty rolne, leśne i drogi gminne. W granicach
planu znajduje się przede wszystkim jezioro Osinki, z przeznaczeniem na cele publiczne.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z intencją przeznaczenia
terenu jeziora na cele rekreacyjne umożliwi nieodpłatne nabycie tej nieruchomości z zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele związane z realizacją inwestycji służących
wykonaniu zadań własnych Gminy Suwałki w zakresie celu publicznego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym,
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVIII/238/12 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/197/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku ze stwierdzeniem przez Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Uchwała Nr 4744/12 z dnia 18 grudnia
2012 r. nieistotnego naruszenia prawa w zakresie zapisu w § 2 ust. 2 Uchwały Nr
XXV/197/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty
miejscowej, którego brzmienie było: „Obowiązek, opłaty miejscowej powstaje z dniem
przybycia do miejscowości objętej opłatą. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa
zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu” dokonano zmiany na
brzmienie: „Osoby, od których należna jest opłata miejscowa, zobowiązane są do jej
uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu”. Dodatkowo w podstawie prawnej uchwały
Nr XXV/197/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2012 r. po art.19 pkt 1 litera b pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
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
XXVIII/239/13 zmieniającą uchwałę Nr XXV/197/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27
listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej - załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi
Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w okresie od 22 listopada
2012 r. do 28 grudnia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła problemową
kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Suwałkach za 2011 r. Pośród ustaleń kontroli znalazły się
nieprawidłowości i uchybienia, których wyeliminowanie wymaga podjęcia stosownych
czynności przez Wójta Gminy. Mianowicie, analiza treści Statutu GZEAS wykazała jego
sprzeczność z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych Z treści Statutu wynika, że podstawę działania
Zespołu stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy. Zgodnie
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z obowiązującymi przepisami podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan
finansowy zatwierdzony przez kierownika jednostki, a nie przez Radę Gminy, czy przez
Wójta Gminy. Wobec powyższego Regionalna Izba Obrachunkowa zaleca przedłożenie
Radzie Gminy projektu zmian w Statucie GZEAS eliminujących niezgodne
z obowiązującymi zasadami.
Biorąc pod uwag również fakt, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się linia orzecznictwa
oraz piśmiennictwa dotycząca zapisów statutowych, wydaje się uzasadnionym uchwalenie
statutu dostosowanego do nowych wymogów, zamiast wprowadzenia zmian w „Starym”
statucie Zespołu.
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
XXVIII/240/13
w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi EkonomicznoAdministracyjnemu Szkół - załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2013 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z Kartą Nauczyciela na
każdy rok wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednak art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r.
dopuszcza możliwość wyodrębnienia środków w wysokości 0,5 % do 1 %. Wobec
powyższego na 2013 rok dokonuje się odpisu w wysokości 0,5 %, gdyż większość środków
w ostatnich dwóch latach pozostała niewykorzystana.
Radny Marek Klimaszewski – powiedział, oczywiście środki nie były wykorzystane i każdy
o tym wie, że wracają. Tylko są pewne rzeczy, które uniemożliwiają dokształcanie. Jest
określone tylko i wyłącznie na jakie kierunki może być nauczyciel wysłany, żeby się
dokształcić tj. przyroda, terapia pedagogii, edukacja bezpieczeństwa. Nauczyciel, który ma
stopień mgr i dalej chce się rozwijać nie dostaje tego dofinansowania. Czy nie można zrobić
w ten sposób, że nauczyciele, którzy dalej chcą się kształcić i podnosić swoje kwalifikacje,
żeby mogli dostać dofinansowanie, ponieważ to, co jest napisane w projekcie uchwały
uniemożliwia dalszy rozwój. Kierownik GZEAS stwierdziła na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy, że kadra nauczycieli w szkołach na terenie gminy jest już
odpowiednio wykształcona. To jest fakt, ale jeżeli chcemy dalej się rozwijać, którzy chcą
nawet dokształcać się w tym samym kierunku, to muszą za własne pieniądze.
Katarzyna Gałaszewska – wystąpiła z wnioskiem, żeby w § 2 ust.1 pkt 1 projektu uchwały
rozszerzyć możliwość dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2013 i dać możliwość dokształcania nauczycielom w innym kierunku. Podała przykład, że
ona aktualnie uczy matematyki, z tego wynika, że jeżeli by chciała dokształcić się i rozpocząć
studia podyplomowe z rozszerzeniem np. fizyki, to nie może bo w tym projekcie uchwały
czegoś takiego nie ma.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że dyrektorzy szkół składają wnioski na
jakie kierunki jest potrzeba dofinansowania nauczycieli i na tej podstawie te kierunki zostały
wpisane w projekcie uchwały. Ponadto projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
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przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach i wprowadzenie
zmiany wymaga ponownego uzgadniania.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnej Katarzyny
Gałaszewskiej. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował
1 radny, przeciw 12 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw 1 radny, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
NR XXVIII/241/13
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2013 rok - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
Dariusz Saweliew – Kierownik PSG poinformował, że placówki oświatowe, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki aktywnie współpracują z innymi placówkami
oświatowymi, w tym z Litwy. Szkoły wspólnie organizują między innymi wymianę
młodzieży, zawody sportowe, co pogłębia współpracę między nimi oraz daje możliwości do
wymiany doświadczeń między pedagogami. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie
uchwały wrażającej zgodę na w/w współpracę oraz zabezpieczającej środki finansowe
w budżecie Gminy Suwałki na ten cel.
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 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXVIII/242/13
w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - stanowi załącznik nr
24 do protokołu.
Ad 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą
Suwałki, woj. Podlaskie i Gminą Sanok, woj. Podkarpackie oraz Gminą Zamość, woj.
Lubelskie.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że podjęcie uchwały pozwoli na
nawiązanie szerszej współpracy z gminami: Sanok woj. Podkarpackie i Zamość woj.
Lubelskie w zakresie między innymi oświaty, turystyki, promocji samorządów. Współpraca
umożliwi wymianę doświadczeń między samorządami, przyczyni się do ich dalszego
rozwoju, między innymi poprzez wspólne aplikowanie o środki unijne na realizację projektów
partnerskich.
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 XXVIII/242/13
w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Suwałki, woj. Podlaskie i Gminą Sanok,
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woj. Podkarpackie oraz Gminą Zamość, woj. Lubelskie - stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
Ad.22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013-2022.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka. W związku z tym, iż poprzednio opracowana strategia była na lata
2007-2012 należało opracować nową.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. 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
XXVIII/244/13 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Suwałki na lata 2013-2022 - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 23
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie remontu drogi Dubowo Drugie w kierunku do ul. Buczka - poinformował, że nie
jest to droga gminna, ani starostwa, ani wojewódzka, jest to odcinek drogi, który do nikogo
nie należy. Gmina zawsze jak trzeba było to tą drogę remontowała. W chwili obecnej
będziemy rozmawiali z wykonawcą, żeby to tą drogę naprawił. Po zakończeniu budowy
obwodnicy Augustowa, żeby ta droga była przywrócona do pierwotnego stanu, żeby była
zdatna do korzystania.
- Odnośnie odśnieżania dróg, że za późno odśnieżane – wyjaśnił, że rzeczywiście
w niektórych miejscowościach tak było, ponieważ z niektórymi wykonawcami był problem.
Trafili się dwaj wykonawcy, z którymi były problemy, z innymi nie ma problemów w
ogóle się nie słyszy. Oni po jednym rejonie na gminie mają do odśnieżania ale sprzęt jakim
dysponują jest być może za słaby, czy późno wyjeżdżają.
Przewodniczący Rady – w przetargu na przyszły rok trzeba zastrzec warunki jakie mają
spełniać, sprzęt, godziny odśnieżania. Może zrobić mniejsze rejony do odśnieżania.
Sekretarz Gminy – jeżeli tak to warto na Komisjach porozmawiać i te rejony zmniejszyć .
- Odnośnie drogi (zapadnięta) we wsi Wychodne w kierunku do Pana Hlebowicza–
poinformował, że jest to droga asfaltowa wąska na podłożu żwirowym i nie dostosowana do
takiego ciężkiego sprzętu jaki tam w tej chwili jeździ. Jeżeli ta droga zostanie połamana
także ja nie wiem czy gmina wygeneruje środki finansowe, żeby ten asfalt dla tego rolnika
znowu odtworzyć bo zostanie połamany przez jego działanie. Droga prowadzi do niego i
jeszcze do jednego gospodarstwa, ewentualnie do kilku pól rolników. Nie wiem czy gmina
znajdzie pieniądze na naprawę tego asfaltu, jeżeli on zostanie połamany przez to, że jeździ
ten człowiek ciężkim sprzętem. Oczywiście na wiosnę pojedziemy zobaczymy jak to
wygląda i ewentualnie podejmiemy działania.
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- Odnośnie łatania dziur na drodze powiatowej od wsi Okuniowiec w kierunku do Nowej Wsi
- poinformował, że jeszcze w dniu dzisiejszym zgłosi do Zarządu Dróg Powiatowych, żeby
jak najszybciej zajęli się tym tematem .
- W sprawie odśnieżania w dni wolne od pracy – poinformował, że w dni wolne od pracy za
odśnieżanie w tej chwili odpowiada Pan Marek Wołągiewicz. Jest telefon służbowy na czas
odśnieżania 691 478 399, pod który należy dzwonić. Także można dzwonić do mnie, bądź
do Wójta Gminy.
- Odnośnie odbioru popiołu – wyjaśnił, że na wszystkich zebraniach, które są organizowane
we wsiach informowałem, że będą dwie możliwości zagospodarowania popiołu. Popiół
można samemu zawieść na wysypisko w tej opłacie, którą wnosimy do gminy, przyjmą.
Jak również gmina będzie organizowała akcję zbierania popiołu po okresie grzewczym.
- Odnośnie zmiany tych opłat za śmieci - to tak naprawdę to jest skutek finansowy dla urzędu
gminy, bo z tych opłat zaproponowanych przez Pana sołtysa Nowa Wieś, to będzie gmina
miała dochód z tych opłat za niski, żeby zapłacić dla przedsiębiorcy. Do tego tematu
będziemy mogli wrócić po przetargu kiedy, będziemy wiedzieli ile to będzie kosztowało.
I taka możliwość istnieje, że po przetargu jeżeli przetarg wyjdzie dosyć tanio także
będziemy mogli te opłaty zniżyć. Gmina na tym nie chce zarabiać ale też nie powinna do
tego systemu dokładać.
Sołtys wsi Nowa Wieś – chodzi o opłatę od osoby, żeby nie było, że trzyosobowa rodzina
będzie płacić 11 zł od osoby.
Przewodniczący Rady – rada gminy przyjęła takie propozycje zobaczymy jak to będzie się
rozwijało, ludzie nas pytają gdzie jest nasza polityka prorodzinna, więc rada gminy specjalnie
przyjęła, czym więcej osób, tam gdzie są dzieci, tym mniej płacą.
Sekretarz Gminy – w naszym powiecie tylko Gmina Suwałki, Gmina Jeleniewo podjęły tą
metodykę naliczania. W innych gminach podjęto na osobę i z tego co wiem to przygotowują
uchwały o zmianie, bo mają drożej i mają problem z rodzinami wielodzietnymi np. Gmina
Wiżajny 9 zł od osoby.
Przewodniczący Rady – ja uważam, że nasza uchwała jest jedną z lepszych tutaj w naszym
rejonie, jest jedną z najtańszych. Nie uda nam się zrobić tak, żeby było wszystko dobrze.
Radna Jolanta Sztermer – radni brali pod uwagę, że w rodzinach do dwóch osób wręcz się nic
nie zmieni, bo obecnie płaci się 16,50 zł za miesiąc za jednorazowe opróżnienie pojemników
dla PGK. Przy nowym systemie trzy razy w miesiącu będzie musiał do wsi przyjechać
samochód, dwa razy żeby odebrać komunalne mokre i raz selektywne. Więc wszystkich nie
zadowolimy.
- Odnośnie częstotliwości wywozu śmieci – poinformował, że będziemy próbowali jeszcze
rozmawiać z Sanepidem, czy zezwolą żeby raz w miesiącu były odbierane śmieci. Na dzień
dzisiejszy nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, żeby ten
samochód przyjechał częściej tj. w przypadku pensjonatów czy gastronomii, tam gdzie te
produkty żywnościowe szybko psują się to tylko trzeba by było zgłosić, jaka to będzie ilość
bo musimy w przetargu określić, że akurat w okresie letnim w sezonie do tej miejscowości
musi przyjeżdżać częściej.
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Przewodniczący Rady – z wymogów przepisów sanitarnych wynika, że taka instytucja, która
prowadzi działalność tego typu musi mieć pokwitowanie na odbiór takich rzeczy, więc
odbiory żywnościowe muszą być utylizowane a nie wrzucane do komunalnych.
- Odnośnie oświetlenia w Nowej Wsi, że brak woli Sekretarza i Wójta Gminy – powiedział:
„Panie sołtysie, żeby nie ta wola Sekretarza i Wójta Gminy to by nawet dzisiaj tego
przesunięcia tych 30 tys. zł nie było i to proszę przyjąć do wiadomości”.
Ad 24
Wnioski i oświadczenia.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji za pokwitowaniem zostało
przekazane Zarządzenie Wójta Gminy z 26 lutego 2013 r. w sprawie wykonania budżetu
gminy za 2012. Jest to jeden z pierwszych etapów gdzie Wójt Gminy ma obowiązek
przedłożenia do końca marca sprawozdania. Zwróciła się do radnych, żeby zapoznali się ze
sprawozdaniem i w miesiącu marcu bądź kwietniu przystąpić do omawiania na Komisjach
Rady Gminy. Przypomniała, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydaje swoje opinię, które
podlegają opiniowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Sołtys wsi Nowa Wieś – odnośnie oświetlenia zwrócił się do Rady Gminy o podjęcie prac nad
wygospodarowaniem środków na ten cel, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, od
dziesięciu lat ludzie się do pominają , to jest centrum wsi, centrum gdzie dzieci chodzą do
szkoły, sklep inne rzeczy. Kilka razy występowałem w tej sprawie, jeżeli chodzi o powód to
rada gminy zna sytuację kiedy to wójt wystąpił z wnioskiem o wyłączność na finansowanie
a później nie zabezpieczył środków, żeby nie wykonać inwestycji, to taka zła wola po prostu.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zapoznał z:
– Stanowiskiem Rady Powiatu w sprawie likwidacji trasy kolejowej Suwałki-AugustówSokółka ;
- Pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2013 r.
przekazującym kopię skargi Pana Adama Kalinowskiego z dnia 14 lutego 2013 r.
- Odpowiedzi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczącego Komisji Obrony
Narodowej na nasze stanowisko na temat likwidacji jednostki wojskowej w Suwałkach.
Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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