P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 sierpnia 2012 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew –
Kierownik Ref. ds. PSG, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i
Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnych Szkół, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Bernard Maciulewski – Dyrektor Instytutu Politechniki PWSZ w Suwałkach,
Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Cezary Folejewski – prawnik, sołtysi
wsi, media - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXII Sesji Rady Gminy.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 100 %
ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Powitał doktora Bernarda Maciulewskiego – Dyrektora Instytutu Politechniki PWSZ
w Suwałkach, Stanisława Szwengier – Radnego Powiatu Suwalskiego, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy i Radnego Powiatu Suwalskiego, Skarbnik Gminy, kierowników referatów,
radnych, sołtysów, radców prawnych i wszystkich przybyłych gości.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad radni otrzymali
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi
bądź propozycje do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do porządku obrad:
- w punkcie 11 pn.: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda” zmienić na: „Wyrażenie Stanowiska Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości zabudowanej w obrębie geodezyjnym Biała Woda, Gmina Suwałki”, gdyż
po przeanalizowaniu szczegółowym nie jest wymagane podjęcie uchwały rady gminy. Wójt
Gminy może dokonywać takich czynności bez zgody rady gminy. Aczkolwiek chcemy,
żeby radni uczestniczyli w takim procesie wydzierżawienia tej nieruchomości w Białej
Wodzie na taki szczytny cel, w związku z tym jest to propozycja podjęcia stanowiska w tej
sprawie;
- wprowadzić po punkcie 14 - „Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2012 roku” - jako pkt 15 – ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do przedstawienia
takiej informacji dla rady gminy, w związku z tym zachodzi potrzeba, żeby było
w przedmiocie dzisiejszej sesji;
- wprowadzić punkt 16 pn: „Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-6/12 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2012 roku” – taka informacja była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy Suwałki i jest już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku w związku z tym zasadne jest zapoznanie rady gminy z tą opinią;
- wprowadzić punkt 17 pn.: „Projekt Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie założeń do
projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok” - również
ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do przedstawienia założeń do projektu
budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej dla rady gminy są to pewne założenia
do nowego projektu budżetu który będzie konstruowany już za kilka miesięcy.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do porządku obrad zostały
przyjęte jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXII sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał
w okresie między sesjami.
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2012 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów za
ochronne z terenu Gminy Suwałki.
11. Wyrażenie Stanowiska Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda, Gmina Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Korobiec.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej.
15. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
I półrocze 2012 roku.
16. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-6/12 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.
17. Projekt Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie założeń do projektu budżetu
i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXI Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XXI 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 o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 19 czerwca 2012 r. do dnia 21 sierpnia 2012 r.- sprawozdanie stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXI sesji w dniu 19 czerwca 2012 r. – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2012 r. zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Katarzyna Gałaszewska – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej
Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu dr Bernarda
Maciulewskiego.
Dr Bernard Maciulewski podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy Suwałki.
Poinformował, że od 1 września br. obejmie funkcję Dyrektora Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Przez 11 lat pracował w Urzędzie
Wojewódzkim w Suwałkach w Wydziale Rolnictwa, później w Powiatowym Zespole
Doradztwa Rolniczego w Suwałkach a następnie był Kierownikiem Powiatowego Biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2006 roku jest związany zawodowo
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach jako wykładowca. Państwowa Wyższa
Szkoła w Suwałkach jak wszystkie państwowe szkoły powstały po to by służyć lokalnemu
środowisku, by służyć absolwentom szkół średnich, którzy z różnych powodów, czy to
rodzinnych, patriotyzmu lokalnego, albo jakichś powodów ekonomicznych nie są albo nie
byli w stanie rozpocząć nauki w większych ośrodkach akademickich. Ta uczelnia ma rację
bytu wtedy kiedy z tego regionu będą chętni do podjęcia nauki. Wiadomo jest, że w szkołach
średnich, gimnazjach jak również i szkołach wyższych spotykamy się z problemem niżu
demograficznego. Wszystkie praktycznie uczelnie, nawet te duże renomowane zmniejszają
nabory w tym roku z uwagi na to, że niestety jest coraz mniej maturzystów. Stąd też mój
główny powód obecności na sesji, żeby za pośrednictwem państwa zwrócić się do państwa
wyborców do mieszkańców Gminy Suwałki, że jeżeli są byli, bądź tegoroczni maturzyści,
którzy nie podjęli decyzji z różnych powodów w szkole wyższej to PWSZ w Suwałkach
posiada jeszcze wolne miejsca. Na jednym kierunku jest już nabór zamknięty na
bezpieczeństwie wewnętrznym. Natomiast na pozostałych 12 kierunkach nabór jest otwarty,
kontynuowany, jeszcze nie ma naboru pełnego. Mnie szczególnie z uwagi na moje

4

doświadczenie zawodowe i na moje dotychczasowe kontakty ze środowiskiem wiejskim
zależy na kandydatach na studentów kierunku rolnictwa ponieważ nasz region jest w dalszym
ciągu rolniczy. W pierwszym roku mieliśmy 160 studentów na kierunku rolnictwa na studiach
stacjonarnych i 180 studentów na niestacjonarnych. Dochodzimy do takiej sytuacji, że w roku
ubiegłym było dwudziestu paru studentów na stacjonarnych i niestacjonarnych, w roku
bieżącym kandydatów nawet nie mamy jeszcze tych 20 na kierunku stacjonarnym
i niestacjonarnym. Wierzymy w matury poprawkowe, które teraz się rozpoczynają, że ci
maturzyści którym się nie powiodło w pierwszym etapie i przed którymi w głównej mierze
zamknięte będą już bramy w uczelniach renomowanych, że będziemy dla nich chcianą bądź
niekoniecznie chcianą alternatywą. W roku ubiegłym było ponad 2, 5 tys. studentów ile
rozpocznie w tym roku zobaczymy 1 października. Są następujące kierunki: rolnictwo,
transport, zarządzanie, inżynieria produkcji, budownictwo, architektura i urbanistyka, to są te
kierunki które znajdują się w ramach instytutu politechnicznego którego mam zaszczyć od
1 września być dyrektorem. Następnie pedagogika, ekonomia, finanse i rachunkowość,
filologia angielsko – rosyjska jest to instytut humanistyczno-ekonomiczny i w ramach
instytutu ochrony zdrowia kosmetologia, pielęgniarstwo ratownictwo medyczne i
bezpieczeństwo wewnętrzne. My jesteśmy dla tych którzy, nigdzie nie podejmują nauki z
różnych powodów, jesteśmy taką szansą dla tej młodzieży, która pozostaje i z taką prośbą do
państwa dzisiaj przyszedłem i to jest w naszym wspólnym interesie. Przekazał ulotki na temat
istniejących kierunków PWSZ w Suwałkach z prośbą o rozpowszechnienie wśród
mieszkańców gminy.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radna Marzanna Żylińska zwróciła się o ustawienie znaków ograniczających prędkość na
odcinku drogi między Potasznią a Białą Wodą, ponieważ samochody jeżdżą z bardzo dużą
prędkością i może dojść do wypadku.
Sołtys wsi Gawrych Ruda – zapytał, dlaczego została odebrana droga w m. Gawrych Rudzie
a osoby najbardziej zainteresowane o tym nie widziały, on jako sołtys wsi i mieszkańcy
Gawrych Rudy. Jego zdaniem droga nie została skończona, więc jak mógł odbyć się odbiór.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się w sprawie uboju zwierząt na potrzeby własne, ponieważ
mieszkańcy interweniowali, żeby tego typu szkolenie zorganizować w Urzędzie Gminy.
Dotychczas takie przeszkolenie organizował WORD, którego odpłatność wynosiła 250 zł za 4
godziny szkolenia. Zrobić rozeznanie wśród rolników i jeżeli będą zainteresowani to
zorganizować tego typu szkolenie.
Następna sprawa to mieszkańcy mają przykre doświadczenie ze współpracą z parkiem,
z ochroną lasów. Zwrócił się w imieniu mieszkańców o nie uchwalanie uchwały o ochronie
tych lasów, ponieważ organiczna to zasady własności.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się z zapytaniem do sołtysa Nowa Wieś, czy został
wykonany hydrant zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją przez sołtysa.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012
rok.
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Danuta Bućko – Skarbnik Gminy – zwróciła się do Rady Gminy w imieniu Wójta o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok. Po stronie planu dochodów i planu wydatków dodatkowo
zmniejszono je o kwotę 124 000 zł.
Zmiana w planie wydatków polegała między innymi na:
- zmniejszeniu środków na zadaniu na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o kwotę
154 000 zł,
- zwiększeniu środków na remonty bieżące dróg na terenie gminy w kwocie 30 000 zł,
- przesunięciu środków w ramach jednego działu z usług pocztowych w urzędzie gminy na
usługi pocztowe w ewidencje ludności w kwocie 5 000 zł.
Zaplanowano środki na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
z przeznaczeniem na zakup psa służbowego w kategorii patrolowo-tropiącej w kwocie 5 000
zł. W związku z powyższym plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 124 000 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy Suwałki na 2012 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w budżecie Gminy
Suwałki na 2012 rok wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/175/12 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2012 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2012-2020.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do
budżetu gminy odpowiednio wprowadzono zmiany po stronie planu dochodów i wydatków
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 rok.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na
lata 2012-2020. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Zmiany zostały przyjęte
jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXII/176/12
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze.
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Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że uchwała, która została podjęta
19 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu administracyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki została przekazana do
Wojewody Podlaskiego w celu stwierdzenia zgodności z przepisami prawa. W wyniku
przeprowadzonego postępowania nadzorczego wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały
argumentując, że wyznaczone zostały tereny w strefie ochronnej w okolicy cmentarza oraz
wprowadzone zostały zakazy lokalizacji indywidualnych ujęć wody i zbiorników szczelnych
co powoduje, że do czasu wybudowania sieci gminnej wodociągowej i kanalizacyjnej te
tereny są zablokowane, dopatrując się tu „etapowania” realizacji zagospodarowania. Wójt nie
podziela stanowiska Wojewody Podlaskiego w tym zakresie. W takiej sytuacji możliwe jest
wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 98 ustawy o samorządzie
gminnym podstawą wniesienia skargi jest podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy. W
projekcie uchwały w sprawie wniesienia skargi, upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do
podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego
przed sądem administracyjnym.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXII/177/12
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne
z terenu Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady – sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu
brało udział 13 radnych (nieobecny byli na sali obrad radny Jarosław Ostrowski i radny Piotr
Tomaszewski). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/178/12
w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne z terenu Gminy Suwałki uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Stanowisko Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda, Gmina Suwałki.
Radna Marzanna Żylińska – zapytała czy w umowie będzie zapisane, że mieszkańcy będą
mogli korzystać z pomieszczenia w budynku.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – poinformował, że był na zebraniu wiejskim i wszyscy
mieszkańcy którzy byli na zebraniu przegłosowali żeby przekazać budynek po byłej szkole
dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach. Gdy Gmina
będzie przekazywała to w umowie zostanie wypisane, że będzie udostępnione pomieszczenie
dla mieszkańców.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo dotyczące szkoły
w Brodzie Nowym, która została przekazana i co wynika, że mieszkańcy niekulturalnie się
zachowują. Więc jeśli to będzie tak jak teraz jest w Brodzie Nowym, że wkraczają na teren
nieruchomości niszcząc ogrodzenie, rozpalają ogniska, piją alkohol, dewastują. W umowie
dzierżawy jest zapisane, że udostępnienie może mieć miejsce po wcześniejszym ustaleniu
stosownego terminu. Zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, żeby napisać w trakcie
przekazania na jakich to warunkach, ta współpraca polega ażeby później nie było problemu.
Irena Świacka – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie
Nowym – żeby z drugiej strony ta dobra wola szła, bo tak jak jest w Brodzie Nowym
niestety to wymyka się spod kontroli dlatego, że jest przyzwolenie żeby ta młodzież trudna
tam niestety przebywała ale nikt z nami nie ustala tego kiedy kto będzie i to jest bardzo
trudne. Nasz ośrodek utrzymuje się główne z dotacji jak również ze środków od sponsorów.
Jak jedni nam coś robią to drudzy niszczą to jest bardzo niedobre. Oni nawet nie boją się
przychodzą zanim my wychodzimy to oni gdzieś tam się kręcą, żeby już wejść bez żadnego
uprzedzenia. Ja sobie też postanowiłam zrobić taką obserwację i wiem na jakich zasadach to
się odbywa.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał dzisiaj z Komendantem Policji
w Suwałkach w tej sprawie. Zwrócił się do Pani Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, żeby tą sprawę sama osobiście w dniu
dzisiejszym zgłosiła na Policję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Suwałki z dnia
21 sierpnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda, Gmina Suwałki. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie Stanowisko Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości zabudowanej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda, Gmina Suwałki stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Korobiec.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała
nabycie powyższej nieruchomości.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/179/12
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Korobiec – uchwała stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad.13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
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Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmian w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konieczne jest
zaktualizowanie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXII/180/12
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach - uchwała
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniał, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXII/181/12
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - uchwała
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2012 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił wykonanie budżetu Gminy Suwałki za I półrocze
2012 r. ponadto poinformował, że wszystkie komisje Rady Gminy Suwałki zapoznały się
z Zarządzeniem Nr 121/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
głosowało 14 radnych, przeciwnych głosów nie było, wstrzymał się od głosu 1 radnych.
Wobec powyższego informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku została przyjęta
jednogłośnie – Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 25 lipca 2012 roku –
zarządzenie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-6/12 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2012 roku.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.00320-6/12
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 sierpnia 2012
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku - kserokopia uchwały stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Projekt Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków
polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z projektem Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie
założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie
założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok wraz
z wprowadzoną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za głosowało 13 radnych,
przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Projekt Zarządzenia Wójta
Gminy w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej
na 2013 rok większością głosów został zaopiniowany pozytywnie - projekt zarządzenia
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Danuta Bućko Skarbnik Gminy przypomniała, że do 30 września sołtysi mogą składać
wnioski do projektu budżetu na rok przyszły jak również radni oraz kierownicy jednostek do
4 października.
Ad. 18
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnej Marzeny Żylińskiej odnośnie ograniczenia prędkości na drodze w m. Biała Woda –
poinformował, że zostaną ustawione znaki ograniczające prędkość na drodze od strony m.
Biała Woda i od strony m. Potasznia.
- Sołtysowi wsi Gawrych Ruda odnośnie odbioru drogi we wsi Gawrych Ruda – wyjaśnił, że
droga została wykonana zgodnie z projektem i zmianami wniesionymi do projektu w trakcie
realizacji inwestycji. Odnośnie sposobu wykonania przepustów proszę o sprawdzenie
w referacie inwestycyjno gospodarczym.
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie szkolenia dotyczącego uboju zwierząt - wyjaśnił, że nie
było żadnego zgłoszenia do urzędu ze strony mieszkańców gminy o przeprowadzenie
takiego szkolenia. Skontaktujemy się z powiatowym lekarzem weterynarii i zapytamy jaki
byłby koszt przeprowadzenia takiego szkolenia i jeżeli będą chętni zostanie zorganizowane.
Na pewno podejmiemy czynności w tym zakresie.
Odnośnie lasów ochronnych - sprawa została załatwiona ponieważ rada gminy na
dzisiejszej sesji podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne
z terenu Gminy Gminy Suwałki – opinia negatywna .
Sołtys wsi Nowa Wieś udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Andrzeja Safinowskiego –
powiedział:„ja powinienem być złośliwy tak samo jak wy wobec mieszkańców i rozpatrzeć
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tak sprawę jak wy rozpatrzyliście sprawę remontu dróg, ale ja, nie jestem złośliwym
człowiekiem i jestem daleki od tego. Jeśli chodzi o remont tego hydrantu oczywiście nie było
inicjatywy ze strony gminy, po drugie, że więcej byśmy zła wyrządzili niż dobra wymieniając
ten hydrant”.
Ad. 19
Wnioski i oświadczenia.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG przekazał zaproszenia dla radnych i zaprosił
wszystkich na festyn ,,Święto Wsi", który odbędzie w dniu 26 sierpnia w Wigrach na terenie
Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego. W programie m. in.:Msza św. w kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, występy zespołów ludowych i młodzieżowych,
prezentacja rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych, konkurs na najładniejszy kosz
i wieniec, o godz. 20.30 występ gwiazdy wieczoru: ZESPÓŁ IMPERIUM. Podczas festynu
odbędzie się konkurs z nagrodami dla publiczności – dotyczy akcji przekazywania zużytego
sprzętu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – zwrócił się do radnych i sołtysów o zebranie podpisów pod
sprzeciw do proponowanych zmian w ustawie o ochronie przyrody. Sprzeciw dotyczy
pozbawienia samorządów prawa do uzgadniania granic rozszerzania lub nowotworzonych
parków, takie decyzje nie mogą być podejmowane centralnie bez uzgodnień z gminą.
Ad 20
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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