P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2013
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 czerwca 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 10ºº w sali nr 22 Urzędu Gminy Suwałki przy ul.
Kościuszki 71.
Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Klimaszewski Marek
3. Moroz Grzegorz
4. Nieszczerzewicz Adam
5. Ostrowski Jarosław
6. Grzegorz Rozumowski
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 Marek Jeromin.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Ewa Sienkiewicz – w zastępstwie Skarbnika Gminy, Beata Skrocka – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Ewelina Wiśniewska – w zastępstwie Kierownik
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Katarzyna Jabłońska –
Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Cezary Folejewski –
prawnik - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXI 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.
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Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2013 rok.
9. Rozpatrzenie projektu w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców
Gminy Suwałki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
ewidencyjnym Lipniak.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Suwałki
do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu z obrad XXX Sesji nie zgłoszono uwag zatem Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XXX Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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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 30 kwietnia 2013 r. do dnia 24 czerwca 2013 r. – stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXX Sesji w dniu 30 kwietnia 2013 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz
z wykonania uchwał w okresie między sesjami 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.
Radny Jarosław Ostrowski – wystąpił z wnioskiem, żeby nie czytać sprawozdań
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki, ponieważ każdy mógł zapoznać się z nimi, gdyż
zostały przedłożone radnym wraz z zaproszeniem na sesję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jarosława Ostrowskiego.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 10 radnych, przeciw 2 radnych,
wstrzymało się od głosu 2 radnych. Wniosek został przyjęty większością głosów.
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.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Gawrych Ruda – zwrócił się, o uprzątnięcie poboczy z zalegającego żwiru na
drodze powiatowej w miejscowości Gawrych Ruda koło wylęgarni i na drodze pomiędzy
Dąbkiem a m. Sobolewo. Zwrócił się o usunięcie drzewa, które rosło w pasie drogowym koło
wylęgarni i spadło zrywając kabel, należałoby wyciąć to drzewo bo stwarza zagrożenie.
Zapytał, czy Urząd Gminy mógłby uzyskać jakąś informację na temat odzyskania jeziora we
wsi Gawrych Ruda, które kiedyś należało do wsi Gawrych Ruda.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się o wyrównanie dróg gruntowych na terenie wsi Nowa Wieś
ponieważ po ostatnich opadach deszczu są zdewastowane. Kiedyś ściągaliśmy Komisję
Gospodarczą żeby ewentualnie położyć przepusty żeby nie niszczyło tych dróg, oczywiście
Komisja Gospodarcza uchyliła się w ogóle od rozpatrzenia tego problemu i nadal te drogi są
niszczone na skutek opadów. Jest to droga od szkoły w Nowej Wsi w kierunku do Huty, która
przebiega u podnóża wzniesienia i po każdych opadach deszczu ta gleba z tych wzniesień
nanosi się na drogę i tą drogę trzeba co roku poprawiać a nawet dwa razy w roku. Odnośnie
drogi przy hydroforni, interweniowaliśmy o zrobienie studzienki ściekowej przy hydroforni,
woda z placu hydroforni wypływa na drogę i ta droga żwirowa jest zmywana, na asfalt jest
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wynoszony piasek. Jeśli chodzi o tą pierwszą drogę to trzeba przynajmniej w dwóch miejscach
wykopać rów i wstawić przepust i by nie było problemu ze żwirowaniem. Zwrócił się
o wykoszenie trawy z poboczy drogi we wsi Nowa Wieś, odcinek drogi tzw. łącznik między
liniami. W ubiegłym roku była wykoszona trwa z pobocza drogi, ale bardzo wąsko nawet
w niektórych miejscach tylko 20-30 cm co uważam że za wąsko, zwrócił się o szersze
wykoszenie.
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o nie łamanie zasad statutu gminy, zwłaszcza § 25
statutu gminy. Powiedział, że Pan Ostrowski zgłosił wniosek, który jest całkowicie sprzeczny
z założeniem statutu gminy. Jest napisane wyraźnie, że Przewodniczący Komisji
przedstawiają sprawozdania na sesji, a Pan dopuszcza w sposób celowy, łamanie prawa.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zwrócił się o wykoszenie trawy z poboczy przy drodze
powiatowej od miasta Suwałki do m. Okuniowiec.
Radna Jolanta Sztermer:
– Zapytała czy wzorem lat ubiegłych zostanie ustawiona TOI TOI przy plaży w Stary
Folwarku. Jest to plaża niestrzeżona ale zwyczajowo mnóstwo ludzi z tego korzysta.
- Zwróciła się do radnego powiatowego, dotyczy drogi powiatowej w m. Magdalenowo przy
cmentarzu. Jest wielki problem, ten cmentarz nie przypisany do nikogo służy parafii i z góry
przy wielkiej ulewie spływają zwały piasku na asfalt, czy można z tym coś zrobić.
Radna Marzanna Zylińska:
–Zwróciła się do radnego powiatowego o remont drogi powiatowej do wsi Biała Woda przy
skrzyżowaniu o uzupełnienie ubytków w asfalcie.
- Zwróciła się o wykoszenie trawy z pobocza drogi.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady:
- Zapytał, kto wygrał przetarg na budowę Centrum Kulturalnego we wsi Krzywe i kiedy
będzie przekazany plac budowy.
- Zwrócił się odnośnie opłat za śmieci. Ponieważ jest już rozstrzygnięty przetarg na odbiór
odpadów, oferowana cena odbioru jest korzystna, dlatego, też zwrócił się o ponowne
przeanalizowanie cen za odbiór odpadów o co wnioskowali wcześniej mieszkańcy. Zapytał
czy jest harmonogram wywozu śmieci.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zapytał odnośnie odbioru śmieci. Powiedział, że w jego wsi
Czerwony Folwark śmiecie były odbierane w pierwszy piątek każdego miesiąca. I w miesiącu
czerwcu w pierwszy piątek zostały odebrane. Odbierała firma PGK Suwałki. W pierwszy
piątek lipca już oni nie odbiorą. Te śmiecie, które są zbierane przez miesiąc czerwiec są
niesegregowane a od 1 lipca mają być segregowane, zapytał, czy teraz mamy przebierać te
śmieci.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się z prośbą o większą informację dla mieszkańców odnośnie
segregowania tych śmieci, żeby były jakieś, ulotki, bądź jakaś inna forma.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy poinformował, że dzisiaj będą ulotki przekazane na pocztę
i każdy mieszkaniec Gminy otrzyma, łącznie z harmonogramem.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
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Ewa Sienkiewicz – w zastępstwie Skarbnika Gminy poinformowała, że po stronie planu
dochodów i wydatków w załączniku nr 1 wprowadzono zmianę do projektu uchwały
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
W wyniku wprowadzonych zmian po stronie planu dochodów: dochody bieżące wyniosły
24 855 020,74 zł dochody majątkowe 5 738 921 zł. Po wprowadzonych zmianach po stronie
planów wydatków, wydatki bieżące wyniosły 23 172 164,74 zł i wydatki majątkowe wyniosły
8 530 712 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 13 radnych (radny Marek
Klimaszewski nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny na sali obrad). Za przyjęciem
zmian głosowało 13 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 13 radnych (radny Marek
Klimaszewski nie brał 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 XXXI/273/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2013 rok.
Ewa Sienkiewicz – w zastępstwie Skarbnika 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 wprowadzenie zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup pompy
szlamowej dla OSP w Potaszni w kwocie 2 000 zł
- opłaty produktowej w kwocie 200 zł
- odsetek od należności w kwocie 1 500 zł
Wpływ dochodów zwiększenie w kwocie 3 700 zł.
Po stronie planu wydatków wprowadzenie zmiany m. in. z tytułu:
- zakupu pompy szlamowej do OSP w Potaszni w kwocie 3 500 zł
- opłaty produktowej w kwocie 200 zł.
- realizacji projektu: „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” zmniejszenie planu wydatków
z wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 216 zł (środki UE) i 184 zł (środki krajowe) oraz
zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w/w kwotach.
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 13 radnych (radny Marek Klimaszewski nie brał udziału w głosowaniu, był nieobecny
na sali obrad). Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ewa Sienkiewicz – w zastępstwie Skarbnika Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2013 r. 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 XXXI/273/13 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców
Gminy Suwałki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że prowadzenie i rozwój infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotowanych z budżetu państwa. Na
terenie Gminy Miasta Suwałki funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy typu B, tj. dla
osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Na terenie Gminy Suwałki ww.
placówka nie funkcjonuje, dlatego też rozwiązaniem problemu w zakresie umieszczenia osób
upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Suwałki w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Suwałkach jest zawarcie porozumienia, które nie obciąża finansowo żadnej ze stron
porozumienia. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Środowiskowego
Domu Samopomocy będą pokrywane w ramach środków finansowych przekazywanych przez
Wojewodę Podlaskiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych domów samopomocy
umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie.
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
XXXI/274/13 w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w
zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Suwałki do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że granicami opracowania
planu miejscowego części wsi Przebród w Gminie Suwałk i objęto tereny zgodnie z uchwałą
intencyjną Nr XXIII/241/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2009 r. Opracowanie planu
nastąpiło na wniosek podmiotu posiadającego dokumentację geologiczną złoża kruszywa
naturalnego „Przebród 1”. Posiadacz gruntu udokumentował to złoże w maju 2008 roku. Plan
miejscowy dla wsi Przebród obowiązujący od października 2007 roku, ustalił przeznaczenie
terenu obecnie udokumentowanego złoża jako rolnicze – co uniemożliwiło eksploatację tego
złoża. Prace związane z opracowaniem przedmiotowego planu prowadzone były w latach
2009 i 2010. Złoże „Przebród 1” ze względów proceduralnych nie mogło zostać ujęte
w zmianie studium zakończonym w 2008 roku i zostało ujęte dopiero w następnej procedurze
zmiany studium zakończonej w lutym 2013 roku. W trakcie trwania procedury związanej ze
sporządzeniem projektu planu miejscowego zebrano i rozpatrzono wnioski do planu,
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opracowano projekt planu i towarzyszące mu prognozy, poddano projekt planu opiniowaniu
i uzgodnieniom. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 15 czerwca
2010 roku do 15 lipca 2010 roku włącznie oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia
02 sierpnia 2010 roku włącznie nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki. Nie zachodzi
potrzeba ich rozstrzygnięcia. Obecnie stwierdzić można, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki zgodny jest
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Suwałki.
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 XXXI/275/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Przebród w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w dniu 28 lutego 2013 r. Rada
Gminy Suwałki podjęła uchwałę o przekazaniu środków na potrzeby współpracy placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami
regionalnymi i lokalnymi innych państw. W ramach ww. uchwały uszczegółowiono, że
współpraca dotyczyć będzie Rejonu Wileńskiego. Obecna uchwała zmieniająca ma na celu
zniesienie ograniczenia współpracy, ponieważ obszar współpracy ww. placówek powiększył
się i niektóre szkoły podjęły współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw niż Litwa. W ramach uchwały zwiększono również kwotę wydatków dla Zespołu
Szkół w Przebrodzie, która podjęła współpracę z Ukrainą.
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/276/13 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
28 lutego 2013 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
Sławomir Renda – Inspektor ref. ds. IG wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia
i zbycia nieruchomości. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości o nr geod. 68 o pow.
0,49 ha w obrębie Turówka Nowa leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 1145B Przebród –
Korkliny – Korobiec umożliwi prawidłowe wykonywanie zadań przez jednostkę
organizacyjną powiatu wykonującą zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji
utrzymania i ochrony dróg powiatowych.
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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 XXXI/277/13 w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cele
publiczne - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

zgody na ponowne

Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG wyjaśnił, że w myśl artykułu 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy o samorządzie gminnym, zgoda Rady Gminy jest wymagana, także, w przypadku gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy dzierżawy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Umowa dzierżawy na nieruchomość,
określona w niniejszej uchwale wygaśnie z dniem 01 lipca 2013 roku. Jeśli dotychczasowy
dzierżawca złoży w wyznaczonym terminie wniosek o ponowne wydzierżawienie
nieruchomości Rada Gminy Suwałki postanawia jak w treści uchwały w związku z czym jej
podjęcie uważa się za zasadne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
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 XXXI/278/13
w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowej - stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
ewidencyjnym Lipniak.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących
zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Nieruchomości zostaną
sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego.
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 XXXI/279/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
ewidencyjnym Lipniak - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek.
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Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG wyjaśnił, że właściciel nieruchomości złożył podanie
do Wójta Gminy Suwałki z prośbą o uregulowanie stanu faktycznego drogi na gruncie ze
stanem prawnym.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o nie podejmowanie uchwały w sprawie nabycia
gruntów w obrębie ewidencyjnym Leszczewek. Uważa, że nie ma potrzeby tej drogi
wykupywać bo obok jest druga droga a można dokonać zamiany gruntów.
Wywiązała się dyskusja.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady wznowił obrady, przechodząc do kontynuacji pkt. 15 porządku obrad:
Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek. Powiedział, że pojawiły się nowe fakty, w związku z tym jest potrzeba
dokonania lustracji gruntów w terenie.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały nikt nie
głosował, przeciw uchwale głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady ogłosił, iż uchwała w sprawie nabycia gruntów w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek nie została podjęta.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG wyjaśnił, że podjęcie uchwały przez Radę Gminy
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz przedsiębiorcy Polskie
Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin –
Jeziorna, tj. odpłatnej służebności przesyłu jest podyktowane planowaną budową dwutorowej
linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – granica RP, stanowiącą inwestycję celu
publicznego. Z uwagi na społecznie uzasadnioną potrzebę realizacji przedmiotowej
inwestycji, zasadne jest podjęcie powyższej uchwały. Służebność przesyłu zostanie
ustanowiona odpłatnie.
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 XXXI/280/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr
16 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Suwałki
do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że obecnie funkcjonuje grupa
działania „Nasza Suwalszczyzna”, która skupia gminy z powiatu suwalskiego oprócz gminy
Rutka Tartak, Wiżajny i Jeleniewa, które mają swoją oddzielną grupę działania. Z tej grupy
działania poprzez Urząd Marszałkowski otrzymujemy jako gmina dofinansowanie na
dożynki. W tym roku Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na remont remizy jako
Centrum Kulturalne wsi Wychodne. Zgodnie z nowymi wytycznymi w nowej perspektywie
finansowej takie grupy działania mogą być zawiązane, ale muszą liczyć co najmniej 30 tys.
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mieszkańców, a nasza grupa tego wymogu nie spełnia. W związku z tym, że takie grupy są
potrzebne można jakieś dodatkowe inwestycje realizować. Już jesteśmy po spotkaniach z
gminami, które są w stowarzyszeniu „Nasza Suwalszczyzna”. Również gminy z powiatu
sejneńskiego chcą przystąpić i tą grupę utworzyć. Aby taką grupę utworzyć należy zacząć
pracować nad statutem i innymi dokumentami. W związku z tym jest potrzebna uchwała
wyrażająca chęć przystąpienia do utworzenia stowarzyszenia, żeby było można składać
wnioski o środki finansowe. Każda rada gminy musi wyrazić chęć przystąpienia do
stowarzyszenia. Jeżeli gmina nie wyrazi takiej woli nie będzie mogła z tych środków
korzystać. Przekazywane środki do wykorzystania są dzielone od ilości mieszkańców tj. 100
zł na 1 mieszkańca gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w niniejszej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXXI/281/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Suwałki do podjęcia działań
zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli
przystąpienia do takiego stowarzyszenia - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski
i zapytania:
- Odnośnie śmieci – wyjaśnił, że jest przygotowywana analiza finansowa jakie środki
finansowe z budżetu gminy i jakie będą wpływy od mieszkańców. Jeszcze są składane
deklaracje, gdyż nie wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje i liczymy że do końca miesiąca
te deklaracje spłyną. Została przygotowana informacja odnośnie sposobu segregacji
odpadów i harmonogram wywozu. Harmonogram wywozu odpadów jest podzielony na
segregowane i niesegregowane, czyli raz w miesiącu będą wywożone segregowane i raz
niesegregowane. Harmonogram przedstawia się w ten sposób, że odpady komunalne będą
wywożone w pierwszej połowie każdego miesiąca. W związku z sytuacją niekomfortową
naszych mieszkańców, bo w pierwszym tygodniu miesiąca czerwca były odpady wywożone
i do końca miesiąca firmy nie chcą tych odpadów wywozić, gdyż twierdzą, że za miesiąc
czerwiec, to oni wywieźli na początku czerwca. Problem polega na tym, że trzeba będzie te
odpady przechować do lipca. Firma EKO, która wygrała przetarg na odbiór odpadów
odbierze w pierwszym miesiącu lipcu zgodnie z harmonogramem wszystkie odpady i nie
będą przestrzegali czy są segregowane, czy niesegregowane. W miesiącu lipcu będzie na
tych zasadach jak dotychczas. Od miesiąca sierpnia odpady będą odbierane zgodnie
z regulaminem i ustaleniami, które zostały podjęte i zatwierdzone uchwałami rady gminy.
- Odnośnie przetargu na budowę Centrum Kulturalnego w miejscowości Krzywe –
poinformował, że w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą na
realizację tej inwestycji, tj. Zakład Murarski Sp.j. Dąbrowa Białostocka.
- Odnośnie interpelacji związanych z utrzymaniem dróg i poboczy przy drogach powiatowych
– poinformował, że zwróci się do dyrektora Dróg Powiatowych w Suwałkach, żeby zostało
wykonane i sam osobiście będę o to zabiegał, żeby zostało jak najszybciej wykonane.
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- Odnośnie wyrównania drogi w Nowej Wsi – poinformował, że poczekamy jak już zostaną
zakończone prace związane z budową chodnika w Nowej Wsi bo jeszcze tymi drogami,
o których Pan sołtys wspominał czasami poruszają się jeszcze ciężkie samochody.
Wykonawca, który wykonywał chodnik, żeby ten odcinek drogi od wsi Mała Huta do
Nowej Wsi poprawił we własnym zakresie bo poprzez przejeżdżanie tą drogą ciężkich
samochodów tą drogę zniszczył. Pozostałe drogi sprawdzimy w terenie jaki jest stan i jeżeli
będzie potrzeba remontu to wykonamy naprawę.
Sołtys Nowa Wieś – powiedział, że wstawienie przepustów by załatwiło sprawę na wiele lat.
Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że na wstawienie przepustów jest wymagane pozwolenie na
budowę czyli dokumentacja projektowa i to jest o tyle utrudnione.
- Odnośnie wykoszenia trawy z pobocza drogi - łącznik we wsi Nowa Wieś – poinformował,
że do urzędu wpływa dużo wniosków o wykoszenie trawy z poboczy dróg. Będziemy
szukali wykonawcy na koszenie trawy, nawet rolnika, który by chciał wykosić, podpiszemy
umowę na wykoszenie trawy z niektórych dróg tam gdzie jest taka potrzeba. Najlepiej, żeby
każdy właściciel przy swojej nieruchomości wykosił, gdyż gmina nie jest w stanie wykosić
trawy na poboczach wszystkich dróg.
- Odnośnie toalet przenośnych TOI TOI na plaży w Starym Folwarku – poinformował, że
zostaną tak jak co roku postawione.
- Odnośnie sprzątnięcia piasku z pobocza drogi powiatowej we wsi Gawrych Ruda –
poinformował, że zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.
- Odnośnie cen za odpady komunalne – poinformował, że jak zostaną złożone wszystkie
deklaracje przez mieszkańców to w najbliższym czasie na komisjach rady gminy będzie
analizowane o ile można te ceny obniżyć. Najgorsze jest że deklaracje, które były złożone
dotychczas jak by zostały zmienione na ceny niższe, to wszyscy jeszcze raz będą musieli
złożyć deklaracje zgodnie z prawem, ponad 2 tys. deklaracji trzeba by było złożyć do
gminy. Aczkolwiek będziemy myśleli, czy może udało by się, żeby na tych samych
deklaracjach, bo tam każdy zadeklarował ile będzie płacił.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady - odpowiedział na interpelacje sołtysa wsi Nowa
Wieś i odczytał § 25 statutu gminy, który brzmi: „1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad. 2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca
porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu
głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do
osób uczestniczących w sesji rady. 4. Przewodniczący, po uprzednim zwróceniu uwagi, może
nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji”.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że on pomylił punkty. Jest inny punkt, który mówi, że
przewodniczący wprowadza do dyskusji każdy punkt sesji. Jeśli chodzi o sprawozdania
komisji to, przewodniczący komisji przedstawia na sesji sprawozdanie.
Przewodniczący Rady – powiedział, że interpelacja była zadana i dotyczyła § 25 statutu
gminy i taka odpowiedź została udzielona. Zwrócił się do sołtysów i radnych, że jeśli zadaje
się interpelacje to proszę się przygotować, żeby nie było dyskusji między sołtysem a radnym
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co kto robi. Uważa, że interpelacje i zapytania to powinne być, ważne kwestie ale niektóre
rzeczy typu usunięcie drzewa, czy wykoszenie trawy to wystarczy przed sesją zajść do pani
kierownik referatu inwestycyjno gospodarczego w urzędzie i zgłosić a to na pewno będzie
miało taką samą moc jak dyskusja na sesjach.
Ad. 19
Wnioski i oświadczenia
Maciej Suchocki – wystąpił z wnioskiem o powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Suwałki, której zadaniem było by przygotowanie projektu nowego Statutu Gminy.
Ze względu na potrzebę dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących przepisów prawa.
Zaproponował pięcioosobowy skład komisji: przewodniczący komisji rady, przewodniczący
rady i wiceprzewodniczący rady.
Wniosek poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za powołaniem
komisji głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że na poprzedniej sesji była poruszona
sprawa dotycząca opłat za podłączenie do istniejących wodociągów na terenie gminy. Na
dzisiejszej sesji jest Pan Mark Wnuk właściciel firmy Wodnik, zwrócił się do Pana Marka
Wnuka o wyjaśnienie na jakiej zasadzie odbywa się podłączenie do wodociągu, ile kosztuje
i dlaczego tak drogo.
Marek Wnuk - firma Wodnik – wyjaśnił, że zasada wynika z ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art.15 ust. 2 brzmi: Realizację
budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Jest to podstawowa zasada, która
obowiązuje w całym kraju, że przyłącza wykonuje odbiorca we własnym zakresie na własny
koszt.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że w innych gminach wykonywane są przyłącza po
kosztach zakupu towaru, w Gminie Suwałki kosztuje 2 000 – 2 500 zł. Na poprzedniej sesji
jeden z mieszkańców wsi Nowa Wieś miał głównie pretensje do zawyżonych opłat przez
firmę Wodnik Pana Wnuka.
Marek Wnuk – firma Wodnik - powiedział, że nie ma w innych gminach tak, czy tak stawka
z ustawy wynika, że odbiorca wykonuje przyłącze we własnym zakresie na swój koszt.
Natomiast budowę sieci zapewnia gmina. Przyłącze wykonywane we własnym zakresie to
znaczy wymagamy, żeby realizowała firma, która zna się fachowo na wykonaniu tego
przyłącza.
Przewodniczący Rady – powiedział, że jeśli ktoś sam się podłącza to bierze odpowiedzialność
za to, ale nie ma nakazu z ustawy, że ma to robić firma.
Marek Wnuk – firma Wodnik powiedział, że generalnie różne firmy wykonują przyłącza.
W ubiegłym roku 15 % przyłączy dla odbiorców zostało wykonane przez naszą firmę
pozostałą resztę wykonywały obce firmy, które musimy przypilnować żeby to wszystko było
zgodnie z przepisami i w interesie odbiorcy. Wykonanie takiego przyłącza jest to usługa, nie
jest to jakaś ustawowa stawka, odbiorca-inwestor zleca, czy dla naszej firmy czy innej
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wykonanie przyłącza. Jest to usługa w jednym wypadku kosztuje 1 000 zł, 2000 zł w innym
wypadku 10 000 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał ile kosztuje odbiór.
Marek Wnuk – firma Wodnik odpowiedział, że nie kosztuje, bo nie możemy takich opłat
pobierać.
Sołtys wsi Sobolewo – powiedział, że we wsi Sobolewo została wykonana droga asfaltowa,
jaki czynnik spowodował, że na odcinku 100 m są trzy dziury w asfalcie bo wybija woda bo
jakoś puszcza podłączenie, czy ktoś jest za to odpowiedzialny, czy jakieś konsekwencje będą
wyciągnięte.
Marek Wnuk – firma Wodnik wyjaśnił, że jest taki odcinek wodociągu w Sobolewie tzw.
dołek, w którym w trakcie budowy drogi zakładane były opaski, nawiertaki do działek
sąsiednich. Na tym odcinku wodociągu ciśnienie jest duże może wyższe niż w okolicy
i dochodziło do wypchnięć głównej uszczelki z tej opaski. Kto za to odpowiada, wykonawcy
tych urządzeń ponoszą wszelkie koszty, naprawę asfaltu, zużycia wody a nawet ponoszą
koszty za usługę szukania przecieku, za straty wody, za interwencję czyli zamknięcie na
wodociągu, są to takie opłaty cennikowe, które wykonawca pokrywa.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się z zapytaniem do Pana Marka Wnuka – firma Wodnik
kiedy zacznie przestrzegać warunków umowy. Zgodnie z warunkiem umowy Pan Wnuk ma
obowiązek powołać komisje w składzie sołtys, pracownik urzędu gminy, strażak i przejrzeć
hydranty w terenie. Pan Wnuk tego nie robi od początku administracji, Pan Wnuk ma
obowiązek prowadzić przegląd sieci wodociągowej przynajmniej w naszej miejscowości od
10 lat zasuwy wszelkie są zasypane, co niektóre nawet po pół metra mają ziemi, także tam
nikt nie wykonuje żadnej konserwacji, żadnych napraw.
Marek Wnuk – żeby pan sołtys miał obraz co my robimy, zakres: 30 km sieci wodociągowej,
3 tys. m sieci kanalizacyjnej, 60 km przyłączy. Jest czasowo bardzo trudne. Powiedział, że
hydranty będą przeglądane.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że w swojej miejscowości w Starym Folwarku była
w komisji i uczestniczyła w takim przeglądzie jesienią i większość hydrantów jest sprawna.
W jej miejscowości nie ma OSP, więc konsultowała się z Komendantem Miejskim PSP
w Suwałkach z Panem Dariuszem Siwickim, który powiedział, że za sprawność hydrantów
odpowiada firma Wodnik. Okazało się, że z tych sprawdzonych przez nas hydrantów nie są
do końca sprawne i trzeba było zasuwy zasunąć, zapytała Pana Marka Wnuka kiedy planuje
wykonać naprawę tych hydrantów.
Marek Wnuk – firma Wodnik – odpowiedział, że ma na uwadze te hydranty i w najbliższym
czasie zostaną naprawione. Planuje przegląd hydrantów rozpocząć od następujących
miejscowości Zielone Drugie, Poddubówek, Zielone Królewskie, Wychodne, żeby te
hydranty ponaprawiać. Jest to kwestia tygodnia, czy dwóch tygodni.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy zwrócił się do radnych, sołtysów o poinformowanie
urząd i wskazanie miejsca w miejscowościach na postawienie pojemnika na szkło i butelki.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zgłosił wniosek
o reasumpcje głosowania pkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 i pkt 8 Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok. dzisiejszego
porządku obrad. Uzasadniając tym, że przed chwilą wpłynęło do urzędu pismo od Wojewody
Podlaskiego informujące o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu zwrotu
akcyzy za paliwo. Jest to kwota 809,47 zł uzupełniająca wcześniejszą przekazaną wartość.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
- Wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania pkt 7 porządku obrad tj. „Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2013-2025 „
Nad wnioskiem udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- Wniosek o przeprowadzenie reasumpcji pkt 8 porządku obrad tj. „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok „
Nad wnioskiem udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Ewa Sienkiewicz – w zastępstwie Skarbnika Gminy poinformowała, że w załączniku nr 1
i Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025
zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 887,49 zł. Po wprowadzonych
zmianach po stronie planów dochodów dochody bieżące wyniosą 24 855 908,23 zł, dochody
majątkowe 5 738 921 zł. Po wprowadzonych zmianach po stronie planu wydatków: - wydatki
bieżące wyniosą 23 173 052, 23 zł; - wydatki majątkowe wyniosą 8 530 712 zł.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2016.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę wraz ze zmianą.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXI/273/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata
2013-2025 – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Ewa Sienkiewicz – w zastępstwie Skarbnika Gminy wyjaśniła, że w związku z otrzymaną
informacją od Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych należy zwiększyć dochody w kwocie 887,49 zł oraz zwiększyć wydatki
o kwotę 870,09 zł na zwrot części podatku akcyzowego i o kwotę 17,40 zł na zakup
materiałów biurowych.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę do uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę wraz ze zmianą.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXI/273/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Ad. 20
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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