P R O T O K Ó Ł Nr XXX/13
z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 kwietnia 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1200 – 14³º w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXX 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. Safinowski Andrzej
8. Sawicki Marian
9. Suchocki Maciej
10. Sztermer Jolanta
11. Taraszkiewicz Piotr
12. Tomaszewski Piotr
13. Wiszniewski Marian
14. Żylińska Marzanna
Nieobecny na obradach sesji Radny Grzegorz Rozumowski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Cezary Folejewski
– prawnik, kierownicy jednostek pomocniczych - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXX Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych, sołtysów, władze gminy, kierowników referatów i wszystkich zebranych.
Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy 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.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
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porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2012 rok.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2012 rok.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2013 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.
„Akademia Sukcesu” dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie
9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2
„ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, numer konkursu:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/215/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/216/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I”
położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Korobiec.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Nowa Wieś.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/252/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
26. Przedstawienie przez Wójta Gminy Suwałki oceny zasobów pomocy społecznej.
27. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
28. Wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIX 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 XXIX
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 25 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. – stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXIX Sesji w dniu 25 marca 2013 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
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Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2013 r. –
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady zapoznał ze sprawozdaniem ze wspólnego
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Suwałki z dnia
18 kwietnia 2013 r. - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się do Przewodniczącego Rady, radnych, Wójta i powiedział,
że chciałbym skomentować, bo nie miałem wcześniej możliwości zapoznania się ze
sprawozdaniem z Komisji Rady Gminy.
Maciej Suchocki -Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysa i poinformował, że punkt
porządku obrad sesji brzmi interpelacje i zapytania.
Sołtys Nowa Wieś – powiedział, że rada gminy pełni nadzór nad działalnością Wójta. Wójt
ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego, a minęło dwa
miesiące i tej odpowiedzi nie ma. Stwierdził, że lekceważy się mieszkańców. Powiedział, że
jeszcze w tym sprawozdaniu pominięto publiczny zarzut Pana Sekretarza odnośnie
wątpliwości do protokołu zebrania wiejskiego. Chciałby, żeby skonkretyzowano ten zarzut.
Przewodniczący Rady – zwrócił się po raz drugi do sołtysa o zadawanie zapytań
i interpelacji.
Sołtys Nowa Wieś – zapytał jaki nadzór pełni Rada Gminy skoro przez dwa miesiące Wójt nie
odpowiada a rada gminy na to nie reaguje.
Przewodniczący Rady – odpowiedział, że Rada Gminy postępuje zgodnie z prawem i jej
uprawnieniami, zwrócił się do sołtysa o zapytania i interpelacje.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się o połatanie dziur na drogach asfaltowych we wsi Nowa
Wieś. Zapytał kiedy Wójt Gminy planuje przegląd hydrantów sieci wodociągowej w Nowej
Wsi przez komisję w składzie sołtys, pracownik z urzędu gminy zgodnie z aneksem do umowy.
Dlaczego w Gminie Suwałki podłączenia do wodociągu są tak drogie, w innych gminach
mieszkańcy wykonują po kosztach własnych, po kosztach zakupu sprzętu, ewentualnie
administrator nadzoruje, żeby nie było nieprawidłowości.
Powiedział: „Podobno na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji pan Radny Ostrowski
twierdził, że ja z nim rozmawiałem, że tam któryś radny przekazał mi tą informację, nie mogę
określić chyba, że to Moroz nie wiem jak to było dokładnie, nie było mnie na posiedzeniu
komisji więc trudno mnie tak dokładnie określić. Ale on określił po prostu, że to radny
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przekazał informację odnośnie prezentowania przez Wójta jakiejś tam nienawiści, mściwości.
Podkreślam, że to wypłynęło w trakcie zebrania wiejskiego od mieszkańców, a te twierdzenia
Radnego Ostrowskiego są całkowicie bezpodstawne”.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do sołtysa, czy to jest zapytanie do Pana Ostrowskiego.
Sołtys wsi Nowa Wieś – tak, żeby on się wytłumaczył zaprzeczył temu, co powiedział.
Radny Jarosław Ostrowski – powiedział: „ tak słyszałem, tak Pan powiedział”.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział: „ kiedy i gdzie ja z Panem rozmawiałem, nie życzę
z Panem rozmawiać”.
Radny Marian Sawicki – zwrócił się o remont drogi od ul. Bakałarzewskiej w stronę wsi
Zielone Kamedulskie i postawienie znaków ograniczenia prędkości, ponieważ może dojść do
tragedii.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Wójta, żeby przed tym jak
gospodarka śmieciowa przejdzie na poczet gminy, aby wystąpić z pismem do podmiotów,
które odpowiadają za czystość na swoich obiektach o posprzątanie, ponieważ jest dużo
nieczystości przy drogach, na terenach przyległych i w lasach.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zwrócił się o uprzątniecie śmieci przy przystanku koło
skrzyżowana dróg w m. Czerwony Folwark. W ubiegłym roku był ten sam problem i znów
zaczyna się sezon a nie ma żadnego śmietnika. Jest to teren parku, byłem kiedyś u dyrektora
parku to dyrektor powiedział, że to jego nie dotyczy. Interweniowałem, to gmina raz w jakiś
sposób to załatwiła, dwa razy sam zapłaciłem i PGK wywiozło, ale nie będę sponsorował
czyich śmieci.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2012 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za
2012 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok, w którym
m.in. omówił:
Budżet Gminy Suwałki, który został uchwalony 28 grudnia 2011 roku zgodnie z Uchwałą
Nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki, Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie
gminy w 2012 roku po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 2 246 209,00 zł a zwiększono
o kwotę 4 506 457,16 zł, po stronie planów wydatków zmniejszono o kwotę 5 446 525,00 zł
a zwiększono o kwotę 6 793 213,16 zł.
Po dokonanych zmianach budżetu gminy w 2012 roku wynika, iż:
1) zaplanowane dochody gminy za 2012 rok zostały wykonane w 98,81 % i wyniosły
25 855 569,05 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
2) zaplanowane wydatki gminy za 2012 rok zostały wykonane w 90,99 % i wyniosły
25 667 417,82 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
3) powstała nadwyżka budżetowa za 2012 rok w kwocie 188 151,23 zł, a nie deficyt
budżetowy, jak wstępnie planowano,
4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 1 618 955,11 zł,
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5) w ramach wykonania rozchodów:
- z wolnych środków w kwocie 1 618 955,11 zł, przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek
kwotę 1 618 859,00 zł,
- zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów w kwocie 405 500,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda” w kwocie
1 000 000,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową
sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)” w kwocie
500 000,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m.
Mała Huta” w kwocie 700 000,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 386 158,00 zł.
W ramach wykonania rozchodów:
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 600 000,00 zł
(zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–
Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem” pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 105 000,00 zł,
(zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”, pozostało
do spłaty 210 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na
zadanie „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle,
Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 200 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z ING Bank Śląski S.A.O/Lublin w kwocie 1 219 359,00 zł
(zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie
Leszczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo – Czerwony
Folwark – Wigry”).
Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 4 601 658,00 zł.
Za rok 2012 powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 188 151,23 zł, co po
skumulowaniu z deficytem budżetowym na zasobach budżetu, stanem zadłużenia na
31.12.2012 r. w kwocie 4 601 658,00 zł, daje na dzień 31 grudnia 2011 roku wolne środki
w kwocie 2 715 731,56 zł. Z wolnych środków kwota 1 491 065,00 zł w 2013 roku będzie
przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków zostanie
przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013. Wolne środki są nadwyżką
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych. W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były
lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 50 338,25 zł.
Z analizy dochodów gminy wykonanych za 2012 rok wynika, iż największy udział
w dochodach budżetowych 2012 r. miały dochody własne (41,98%), dofinansowanie ze
środków funduszy pomocowych i budżetu państwa (13,74%) oraz udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych (13,73%), następnie subwencje ogólne (13,14%), oraz
dotacje na zadania zlecone (11,16%).
Z analizy niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat
lokalnych składających się na dochody własne, w dochodach ogółem wynika, iż największy
udział w dochodach budżetowych 2012 r. z dochodów własnych miał podatek od
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nieruchomości, drugim dość znaczącym dochodem są wpłaty z opłaty eksploatacyjnej, we
wpływach 2012 roku wystąpił częściowy wpływ zaległości odroczonej w ratach do końca
I kwartału 2012 roku w kwocie 302 481,00 zł oraz odsetek od zaległości w kwocie
132 441,00 zł. W 2012 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych
podmiotów zastosowano:
1) umorzenia :
- w podatku od nieruchomości na kwotę 9 495,85 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 062,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 143,80 zł,
- w opłacie planistycznej na kwotę 3 161,70 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 1 885,00 zł.
2) odroczenia:
- w podatku od nieruchomości na kwotę 554,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 942,00 zł.
Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych
prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze oraz postępowanie
egzekucyjne. W stosunku do podatników u których powstały zaległości na koniec roku 2012
w podatkach lokalnych i opłacie eksploatacyjnej w kwocie ok. 839 tys. zł działania
windykacyjne zostaną wzmożone w pierwszym kwartale 2013 roku.
W ramach środków pomocowych pozyskano w 2012 roku kwotę 3 551 785,78 zł stanowiącą
13,74% dochodów ogółem, z tego dotacje na poszczególne zadania to:
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na
projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polskolitewskim” w kwocie 1 124 315,66 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki,
część dotacji przekazano partnerowi projektu Administracji Samorządu Marijampol,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na
projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków
– do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia
asfaltowa” w kwocie 991 967,87 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na
projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych
Ruda” (zwrot częściowy) w kwocie 239 552,02 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy
Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Ja dziewczynka,
ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” z Europejskiego Funduszu Społecznego
w kwocie 339 608,98 zł oraz w kwocie 28 350,95 zł z budżetu państwa, projekt realizowany
był przez Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół w Przebrodzie, Zespół Szkół
w Starym Folwarku oraz przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
w Suwałkach,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn.
„Suwalski internet równych szans” w kwocie 59 555,26 zł, z budżetu państwa w kwocie
kwocie 11 125,64 zł, realizatorem projektu jest Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.
"Cudze chwalicie, swego nie znacie" w kwocie 25 000,00 zł, realizatorem projektu był
Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Między Regionalnych
i Transgranicznych w EUROREGIONIE NIEMEN – Norweski Mechanizm Finansowy
„Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie” (projekt zrealizowany w 2011
roku) w kwocie 115 178,22 zł oraz w kwocie 20 325,59 zł z budżetu państwa, część dotacji
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przekazano partnerom projektu Administracji Samorządu Marjampol i Administracji
Samorządu Rejonu Wileńskiego,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.
„Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki – ludowo, szantowo i dyskotekowo” (projekt
zrealizowany w 2011 roku) w kwocie 24 987,48 zł,
- końcowy zwrot dofinansowania w kwocie 571 818,11 zł z funduszu ISPA za zadanie
zakończone w roku 2006 roku pn. ”Poprawa jakości wody w Suwałkach” (sieci
kanalizacjne w m. Krzywe, Stary Folwark, Mała Huta, sieci wodociągowe w m. Stary
Folwark- Leszczewek, Mała Huta, przydomowa oczyszczalnia ścieków we wsi Tartak).
W ramach środków z budżetu państwa na zadania w 2012 roku pozyskano środki
w kwocie 436 158,00 zł, w tym:
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku na dofinansowanie zakupionego w 2011 roku samochodu strażackiego do
OSP Wychodne dotację w kwocie 50 000,00 zł,
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na
zadanie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Suwałki” w kwocie 386 158,00 zł.
Ponadto w m-cu grudniu 2012 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów środki z rezerwy
subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 542 579,00 zł. Realizacja
pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji
dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała
zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku.
Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2012 roku zostały
zrealizowane i zwrócił się o przyjęcie niniejszego sprawozdania – sprawozdanie z wykonania
budżetu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Do przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2012 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok uwag nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych (radny Jarosław Ostrowski nie brało udziału
w głosowaniu był nieobecny na sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXX/256/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2012
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V-00321-2/13 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok i sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki za 2012 rok.
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Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2012 rok - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Suwałki z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdaniem finansowym Gminy Suwałki za
2012 na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wystąpiła z pismem do Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki przekazując opinię o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki
i o sprawozdaniu finansowym Gminy Suwałki za 2012 rok wraz z uzasadnieniem i wniosek
w sprawie absolutorium.
Ad. 10
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr RIO.V00322-4/13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół z dnia 15 kwietnia 2013
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.
Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
o samorządzie gminnym – uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012 rok.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej
skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Suwałki z wykonania budżetu za rok 2012 - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2012
rok. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXX/257/13 w powyższej sprawie - stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady złożył gratulacje dla Wójta za dobrze wykonany
budżet Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu Rady, Radzie za
dotychczasową współpracę, jak również za wprowadzanie zmian w budżecie gminy na
sesjach rady gminy. Stwierdził, że by nie było sukcesów i wyników, żeby nie dobra
współpraca z radą i tym wszystkim, którzy wspierają i pomagają dziękuje. Podziękował
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swoim współpracownikom dla Skarbnik Gminy, Sekretarzowi Gminy jak również wszystkim
kierownikom referatów.
Przerwa 5 minut.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2013 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, iż Zarządzeniem Nr 180/13 Wójta Gminy
z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok w związku z
otrzymaniem zwiększenia dotacji od Wojewody Podlaskiego na:
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
w kwocie 15 862,00 zł,
- dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 169 935,74 zł,
Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 185 797,74 zł, w zwiazku z tym
wprowadzono zmiany w przedłożonym projekcie uchwały i w jej załącznikach nr 1 i 2
w zakresie kwot ogólnych planu dochodów i planu wydatków. Po zmianach plan dochodów
wyniósł 29 671 777,74 zł , plan wydatków wyniósł 30 780 712,74 zł.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2013 rok głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z zaproponowanymi
zmianami.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXX/258/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza
i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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
XXX/259/13 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki - załącznik
nr 17 do protokołu.
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.
„Akademia Sukcesu” dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie
9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, numer konkursu:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych”.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza
i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych (radny Grzegorz Moroz nie brał udziału
w głosowaniu był nieobecny na sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/260/13 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.„Akademia Sukcesu”
dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
numer konkursu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych” - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom
stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy analizując projekt uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za
szczególne osiągnięcia w nauce, radni wnioskowali kwotę stypendium wyższą do 1 000 zł
maksymalnie niż zaproponowana kwota 500 zł. W związku z tym w imieniu Wójta Gminy
zgłosił autopoprawkę do § 14 załącznika projektu uchwały zmieniając wysokość stypendium
na kwotę 700 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do załącznika
uchwały zmieniając kwotę stypendium z 500 zł na 700 zł. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/261/13 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta
Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza
i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/262/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Suwałki - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/215/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza
i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że społeczeństwo nie wie
o co chodzi, a to są ważne te punkty.
Przewodniczący Rady – poinformował, że jeśli rada gminy przyjmie uchwałę to wtedy
zostanie opublikowana i podana do wiadomości mieszkańcom.
Radna Jolanta Sztermer – wyjaśniła, że zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki została wprowadzona właśnie na sugestię mieszkańców.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że zgodnie z § 14 pkt 1 statutu sołectwa zgłasza
wniosek formalny, żeby projekty uchwał dotyczące gospodarki śmieciowej były
zrelacjonowane na sesji.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do prawnika o analizę prawną, czy sołtys ma prawo
składać wniosek formalny podczas głosowania.
Cezary Folejewski – prawnik wyjaśnił, że zgodnie z § 26 ust. 2 statutu gminy
„Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze
formalnym, w szczególności dotyczących: 1) sprawdzenia quorum, 2) ograniczenia czasu
wystąpienia mówców, 3) zakończenia wystąpień, 4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
5) zarządzenia przerwy, 6) przeliczenia głosów.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że § 14 statutu sołectwa mówi: „ 1. Sołtys
uczestniczy w sesjach Rady Gminy Suwałki. 2 Sołtys uczestniczy w posiedzeniach Zarządu
Gminy, na którym rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa. Zarząd Gminy
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zaprasza sołtysa do udziału w tym posiedzeniu. 3 Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach
Zarządu Gminy sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym. Może
również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców sołectwa. 4. Za udział w sesji,
posiedzeniu Zarządu Gminy przysługuje zwrot kosztów podróży. 5 Zwrot kosztów podróży
przysługuje w przypadku wykonywania czynności służbowych sołtysa”. Zwrócił się do
sołtysa, gdzie tu jest mowa o wnioskach formalnych. Zwrócił się do sołtysa, żeby zapoznał się
z prawem a potem żądał jego przestrzegania.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział to znaczy mieszkańcy mają nic nie wiedzieć, więc
napiszę w mailu do ludzi, że Przewodniczący utajnił uchwały w sprawie śmieci.
Cezary Folejewski - prawnik stwierdził, że to nie jest żaden wniosek formalny i zwrócił się
do Przewodniczącego Rady o kontynuowanie przebiegu sesji.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXX/263/13
zmieniającą uchwałę Nr XXVI/215/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r.
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/216/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza
i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 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
XXX/264/13
zmieniającą uchwałę Nr XXVI/216/12 Rady Gminy Suwałki z dnia
21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik - stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz
– Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się
o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały:
- w § 1 wykreślić ust. 4 zacytował: „ Dokumentami do weryfikacji danych zawartych
w deklaracji o wysokości opłaty będą dokumenty potwierdzające ilość wody zużywanej na
nieruchomości, w tym w szczególności faktury za wodę”. Uzasadnił tym, żeby nie
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ograniczać się tylko do tych dokumentów a rozszerzyć o inne dokumenty np. wyciąg
z meldunków, czy inne dokumenty które by świadczyły o prawidłowej opłacie wnoszonej
przez mieszkańców.
- zmiana § 2 uchwały i wprowadzenie czterech ustępów o następującym brzmieniu:
„1. Deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej ePUAP. 2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych
XML. 3. Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.565 z późn. zm.). 4. Pierwszą deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani
złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia niniejszej uchwały”. Uzasadnił, że zmiana jest
podyktowana tym, żeby umożliwić dla mieszkańców składanie deklaracji jak też innych
pism w formie elektronicznej. W miesiącu grudniu 2012 r. jak była podejmowana uchwała
w tej sprawie nie było takiego obowiązku natomiast zmiana ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w miesiącu styczniu 2013 r. taki obowiązek wprowadza.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do uchwały. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/265/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I”
położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz
– Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się
o wprowadzenie autopoprawki do § 1 ust. 2 projektu uchwały i dopisanie dalszej części
zdania po przecinku „zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały”, ponieważ do
projektu uchwały jest załącznik a nie ma bezpośredniego odniesienia w treści uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/266/13 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/254/05 Rady
Gminy Suwałki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie
Suwałki - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz
– Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się
o wprowadzenie autopoprawki do § 1 ust. 2 projektu uchwały i dopisanie dalszej części
zdania po przecinku „zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały”, ponieważ jest
załącznik do projektu uchwały a w treści uchwały a nie ma bezpośrednio odniesienia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/267/13 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/109/07 Rady
Gminy Suwałki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krzywe w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Korobiec.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – poinformował, że Komisja Gospodarcza Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/26813 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Korobiec - stanowi załącznik nr
26 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Nowa Wieś.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza
i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXX/269/13 w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym Nowa
Wieś - stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
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Ad. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/252/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
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. Podjęto
większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXX/270/13 zmieniającą uchwałę Nr XXIX/252/13 Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
lub na czas nieoznaczony - stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi
Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS poinformowała, że Minister Pracy i Polityki Społecznej
ogłosił otwarty konkurs na realizacje projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”. Gmina Suwałki we współpracy z Powiatem Suwalskim złożyła do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej wniosek o środki finansowe na w/w działania. Łączny koszt
projektu wyniesie 129 100 zł, dofinansowanie z ministerstwa w wysokości 90 370 zł, środki
własne powiatu i gmin z powiatu suwalskiego w wysokości 38 730 zł. Wkład własny Gminy
Suwałki wynosi 1 000 zł, większość finansuje powiat.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 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
większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXX/271/13 w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi
Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 26
Przedstawienie przez Wójta Gminy Suwałki oceny zasobów pomocy społecznej.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że ocena zasobów pomocy społecznej
była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki: Komisji Rewizyjnej,
Komisja Gospodarczej i Komisji Społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej została przedłożona wszystkim radnym w materiałach
sesyjnych. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej oceny. W związku z tym Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem oceny
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie ocenę zasobów pomocy społecznej - stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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Ad. 27
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania:
- Odnośnie zapytania sołtysa Nowa Wieś i Radnego Mariana Sawickiego – poinformował, że
odbył się przetarg na remont nawierzchni asfaltowej i
został wybrany oferent.
W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace związane z uzupełnianiem ubytków
asfaltowych dróg na terenie gminy.
- Odnośnie hydrantów – poinformował, że zgodnie aneksem do umowy 20 % rocznie
hydrantów na terenie gminy jest sprawdzane i będzie w tym roku sprawdzane. W roku
ubiegłych we wsi Nowa Wieś była przeprowadzona kontrola, w związku z tym zostanie
przeprowadzona w tych miejscowościach na terenie gmin, w których takiej kontroli nie
było.
- Odnośnie zapytania dlaczego podłączenia do wody są tak drogie – wyjaśnił, że podłączenie
do wodociągu, każdy może wykonać w swoim zakresie. Natomiast warunki podłączenia
i odbioru należy uzyskać z firmy Wodnik, która odpowiada za wodociągi na terenie gminy.
Do Urzędu Gminy nie wnosi się żadnej opłaty, podłączenia nie musi wykonywać firma
Wodnik, każdy może wykonać we własnym zakresie.
- Odnośnie interpelacji Przewodniczącego Rady – poinformował, że Urząd Gminy wystąpi
z pismem do zarządców dróg o sprzątnięcie terenów będących w ich zarządzie.
- Odnośnie sprzątnięcia śmieci w Czerwonym Folwarku – zostaną posprzątane.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zwrócił się o naprawę hydrantu we wsi Czerwony Folwark
przy jego posesji, ponieważ jest niesprawny pomimo tego, że jest wodociąg, to w razie pożaru
jest zagrożenie. Zgłaszał już tą sprawę dla Pana Wnuka - firma Wodnik, ale jak dotychczas
hydrant nie został naprawiony.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się do Wójta Gminy o udzielenie odpowiedzi na piśmie
w sprawie podłączeń do wodociągu, czy można samemu podłączyć się, bo pewnie firma
Wnuk będzie przystawała przy swoim.
Ad. 28
Wnioski i oświadczenia
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że w związku z brakiem
odpowiedzi na wnioski zebrania wiejskiego wnosi o wprowadzenie pod obrady rady gminy
wniosków złożonych przez mieszkańców zebrania wiejskiego.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że § 11 statutu sołectwa brzmi: Zarząd
Gminy zapewnia realizację uchwał, wniosków jeśli nie naruszają interesów gminy, są podjęte
w trybie określonym w niniejszym statucie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
O sposobie załatwienia uchwał i wniosków Wójt informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania wiejskiego. § 2 W wypadku odmowy realizacji
uchwał lub wniosków z zebrania wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie
- samorząd mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna że
istnieje stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw
powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty.”- nie ma takiego sprzeciwu. § 3
Przewodniczący Rady Gminy wnosi sprawę pod obrady gminy, które uchwałą rozstrzyga

17

sprawę”. Jeśli wpłynie takowy sprzeciw zostanie wniesiony pod obrady rady gminy, na razie
takowego sprzeciwu nie było.
Adam Kalinowski – mieszkaniec wsi Okuniowiec złożył pismo na ręce Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy i zwrócił się o jego odczytanie.
Maciej Suchocki -Przewodniczący Rady odczytał pismo Adama Kalinowskiego z dnia 30
kwietnia 2013 r. dotyczące działki nr 176 położonej w miejscowości Okuniowiec.
Poinformował, że sprawa będzie rozpatrzona na Komisjach Rady Gminy.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił wniosek mieszkańca wsi Wigry o umorzenie
należności w kwocie 17 676,72 zł nałożonej za wycinkę trzech uszkodzonych drzew na
swoim terenie bez wymaganego zezwolenia. Wnioskodawca jest osobą bezrobotną bez prawa
do zasiłku i utrzymuje się z renty matki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy Suwałki w dniu 24 maja
2010 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Suwałki lub jej jednostkom podległym. Zgodnie z § 3. ust. 1. pkt 3 w/w uchwały do
umarzania należności uprawniony jest Wójt Gminy Suwałki, po zasięgnięciu opinii Rady
Gminy Suwałki, jeśli kwota przekracza sumę określoną w pkt 1 tj. przekracza 10 000 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o umorzenie naliczonej opłaty dla mieszkańca wsi Wigry za wycinkę trzech drzew na swoim
terenie bez wymaganego zezwolenia w wysokości 17 676,72 zł. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańca wsi Wigry.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy:
– Zwrócił się do sołtysów i radnych o wywieszenie flagi w związku z tym, że 2 maja jest
dniem flagi . W ubiegłym roku Urząd Gminy zakupił flagi dla sołtysów wsi.
- Zaprosił na uroczystości obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczną się w dniu 3 maja 2013 r. o godz. 10³º mszą świętą w konkatedrze
św. Aleksandra w Suwałkach a następnie złożenie kwiatów w parku pod Dębem Wolności.
Po części oficjalnej w muszli koncertowej występ zespołów.
Mieszkaniec wsi Nowa Wieś – zwrócił się w sprawie opłaty podłączenia się do wodociągu,
Stwierdził, że firma Wodnik jak przyjeżdża i dokonuje odbioru, to koszt podłączenia do
wodociągu wynosi ponad 2 tys. zł.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, żeby rada gminy może powinna zmienić administratora
sieci wodociągowych na terenie gminy.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że nie uzyskał konkretów w sprawie zarzutu
kłamliwości protokołu z zebrania wiejskiego Nowa Wieś, prosił o wyjaśnienie na czym
polega ta kłamliwość.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko
co do wątpliwości treści protokołu z zebrania wiejskiego Nowa Wieś. Zacytował z treści
protokołu: „Wójt nie wykonuje żadnych inwestycji służących mieszkańcom z Nowej Wsi od
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przeszło 10 lat”. Poinformował, że z danych znajdujących się w urzędzie gminy z zakresu
realizacji inwestycji w latach 2006-2012 wynika, iż we wsi Nowa Wieś wykonano inwestycje
na kwotę ponad 3 mln. zł. Inwestycjami były m. in.: stacja wodociągowa w 2006 r.
o wartości ponad 1 mln zł, sieć wodociągowa 700 tys. zł, droga gruntowa w Nowej Wsi
34 tys. zł w 2003 r., droga asfaltowa w Nowej Wsi w 2006 r. 144 tys. zł, wiata przystankowa
w 2007 r. 4 300 zł, samochód strażacki ponad 700 tys. zł z wyposażeniem, wyposażenie OSP
w motopompy, utworzenie „Centrum Kształcenia na odległość” w Nowej Wsi wraz
z zakupem komputerów i obsługa. Jak również ponoszone były wydatki bieżące na
utrzymanie dróg, utrzymanie szkoły.
Sołtys Nowa Wieś – powiedział, że na poprzedniej sesji mówił, że inwestycje dla strażaków
nie są inwestycjami na Nową Wieś, służą części gminy. Modernizacja stacji wodociągowej,
żeby nie wodociąg do Osink nie było by modernizacji.
Ad. 29
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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