P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 940 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXII 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. Ostrowski Jarosław
6. Rozumowski Grzegorz
7. Safinowski Andrzej
8. Sawicki Marian
9. Suchocki Maciej
10. Sztermer Jolanta
11. Taraszkiewicz Piotr
12. Tomaszewski Piotr
13. Wiszniewski Marian
14. Żylińska Marzanna
Nieobecny na obradach sesji Radny Adam Nieszczerzewicz
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, 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, Cezary Folejewski – prawnik, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXII 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.
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.
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Radna Jolanta Szteremer – wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad jako
pkt 15. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wigry na lata 2013-2023”. Uchwała jest niezbędna do ubiegania się o środki finansowe na
remont kościoła w m. Wigry.
Radna Katarzyna Gałaszewska wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad jako
pkt 16. „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/217/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. Uchwała ta jest niezbędna do
uszczegółowienia zasad korzystania z sali sportowej w Płocicznie-Tartak.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wystąpił o wprowadzenie w pkt 9 porządku obrad zmiany
tytułu projektu uchwały, który powinien brzmieć: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy
Suwałki”.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowane
zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXXII sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI 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 uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013-2022.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Wigry na lata 2013-2023.
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/217/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXI 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 XXXI 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 25 czerwca 2013 r. do dnia
29 lipca 2013 r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- Informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXI sesji w dniu 24 czerwca
2013 r. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu;
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2013 r. zostały
przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki zapoznała 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.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
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Sołtys wsi Nowa Wieś:
– Zwrócił się zapytaniem do Wójta Gminy kiedy zostaną włączone lampy przy nowo
wybudowanym chodniku w Nowej Wsi. Następna sprawa to dzikie wysypiska śmieci, zapytał
czy by było można zorganizować jakiś kontener zbiorczy, żeby ludzie mogli wyrzucić
śmieci a nie rozrzucać je po terenie, nie było tego problemu wcześniej teraz ten problem
pojawił się. Zwrócił się odnośnie koszenia trawy z poboczy drogi na ostatniej sesji zgłaszał
ten problem. Powiedział, że pas drogowy jest własnością gminy i zgodnie z regulaminem
utrzymania porządku właściciel działki winien przynajmniej raz w roku skosić trawę.
Chyba, że gmina nie stosuje się do swego regulaminu porządku i czystości. Odnośnie
śmieci zwrócił się żeby były dokładniejsze listy, ponieważ ostatnio były przypadki że śmieci
nie zostały odebrane, pomimo iż ludzie złożyli deklaracje nie zostali ujęci w wykazie do
odbioru śmieci.
- Zwrócił się do rady gminy i powiedział, że statut nakłada obowiązek protokołowania
posiedzenia komisji, a te informacje z posiedzenia komisji są raczej opowiadaniami, nie
mają one żadnych cech protokolarnych. Zwrócił się do radnych o nie podejmowanie
uchwały w sprawie powoływanie komisji statutowej ponieważ społeczeństwo jest przeciwne
zmianie statutu gminy. Istniejący statut gminy jest w miarę dobry i nic nowego, lepszego dla
społeczeństwa nie zostanie wprowadzone. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady
o uzasadnienie na czym mają polegać zmiany bo społeczeństwo jest zaniepokojone. Może
być odpowiedź pisemna na skrzynkę meilową
Przewodniczący Rady – odpowiedział, że odpowiedź zostanie udzielona ustnie na dzisiejszej
sesji.
Radny Marek Klimaszewski zwrócił się o ustawienie pojemnika na szkło w miejscowości
Gawrych Ruda na górze koło Państwa Baraniewiczów.
Radny Piotr Taraszkiewicz zapytał kiedy zostanie rozpoczęta instalacja kolektorów
słonecznych.
Radny Piotr Tomaszewski zapytał, kto będzie ponosił opłatę za odpady wszelkiego rodzaju,
które są wrzucane przez turystów do pojemników przeznaczonych na szkło ustawionych na
terenie gminy.
Radna Jolanta Sztermen powiedziała, że w Starym Folwarku przy szkole są ustawione cztery
pojemniki na odpady, bo szkoła musi też selekcjonować odpady a tam wciąż ludzie noszą do
tych pojemników odpady.
Radny Piotr Taraszkiewicz powiedział że w Poddubówku przy szkole też przy pojemnikach na
odpady jest bałagan bo tam każdy wynosi śmieci.
Radny Grzegorz Rozumowski zwrócił się o posprzątanie terenu przy jeziorze Okmin,
ponieważ przyjeżdżający ludzie na plażę zostawiają po sobie śmieci.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że zostanie posprzątane.
Piotr Tomaszewski zwrócił się z prośbą, żeby opłatę za śmieci można było dokonywać
u sołtysa wsi.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wyjaśnił, że była rozmowa na ten temat i od nowego roku,
zostanie zmienione. W ostatnim tygodniu w urzędzie gminy bardzo dużo ludzi dokonywało
wpłat i to jest uciążliwość dla ludzi starszych, którzy muszą przyjechać, wejść po schodach na
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piętro dlatego będziemy starali się to zmienić. Oczywiście dla sołtysów będzie jakieś inkaso.
Dlatego w miesiącu październiku zostaną przygotowanie projekty uchwał. Wszystkie uwagi
sołtysów, radnych, czy mieszkańców przyjmujemy.
Sołtys wsi Nowa Wieś powiedział, że część właścicieli posesji ma problem z pojemnikami na
odpady. Ludzie nie mają pojemników, pojemniki są bardzo drogie. Żeby dokonać sprawdzenia
odnośnie wyposażenia posesji w pojemniki. Bo nie ma pojemników, zbierają w reklamówkę
i gdzieś to wyrzucają.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, ze rada gminy zastanawiała się nad tym, żeby wyposażyć
mieszkańców w pojemniki na odpady ale efekt byłby taki, że ta cena by była droższa. Są worki
na śmieci i można też wystawiać.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy powiedział, że pojemniki na odpady w sklepach oczywiście są
i w chwili obecnej w granicach 100 zł.
Ad 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że po stronie dochodów i wydatków
wprowadzono zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 20132025 w związku z wprowadzoną dotacją od Wojewody Podlaskiego na dożywianie dzieci.
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 14 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 14 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 zaproponowaną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/282/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
2013 rok.

na

Danuta Bućko – Skarbnik Gminy – zwróciła się do Rady Gminy w imieniu Wójta Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok, o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków
o kwotę 6 614,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Radni nie wnieśli uwag.
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.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/283/13
w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że w dniu 25 marca 2013 r. Rada
Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr XXIX/248/13 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Ełk - granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda.
Pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. złożonym w Urzędzie Gminy Suwałki w dniu 4 lipca
2013 r. skierowanym do Rady Gminy Suwałki Terasa Suproń, wezwała do usunięcia
naruszenia prawa. Wezwała do uchylenia przedmiotowej uchwały w całości ewentualnie,
w razie uznania, że nie zachodzą podstawy do uchylenia uchwały w całości o uchylenie § 31
uchwały. § 31 w/w uchwały zawiera ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego
symbolem 47 U tj. dla terenu, który znajduje się w sąsiedztwie gruntów, które są własnością
składającej wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. P. Suproń wzywa do usunięcia
naruszenia prawa formułując zarzuty, które zostały przeanalizowane i z którymi nie można się
zgodzić. Chodzi m.in. o naruszenie art. 140 Kodeksu Cywilnego przez radę gminy w stosunku
do Pani Suproń, zdaniem której iluzorycznym stała się możliwość korzystania przez nią
z uprawnień związanych z zagospodarowaniem swoich gruntów na cele turystyczne i na
realizację obiektu hotelowego. Przekonanie, że prawo jest naruszone nie oznacza
automatycznie że ono faktycznie jest naruszone, tą kwestię rozstrzygnie przypuszczalnie
postępowanie sądowe. Dla terenu, które są własnością wnoszącej wezwanie obowiązuje inna
uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2007 roku.
Uchwała z 2013 roku nie wniosła żadnych zmian do ustaleń tamtego planu, który obowiązuje
czyli jest w obrocie prawnym. Drugi zarzut dotyczący naruszenia art. 28 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącego możliwości stwierdzenia nieważności
uchwały gdy stwierdzone zostanie naruszenie zasad lub trybu sporządzania planu
miejscowego. Przebieg procedury i treść uchwały sprawdzane są pod kątem zgodności
z przepisami przez odpowiednie wydziały Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przed
publikacją planu. Gdyby stwierdzono naruszenia o których mówi wnosząca skargę to by ten
plan nie został opublikowany w obecnej formie. Następny zarzut odnosi się do naruszenia
prawa do pozyskiwania informacji publicznej, co ma skutek w braku możliwości
formułowania zarzutów do planu miejscowego, jednak to ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje kwestie dotyczące miejscowego planu. Ustawa
o dostępie do informacji publicznej jest ustawą odrębną. Pani wnosi, że zostały naruszone
przepisy tej ustawy, tutejszy urząd twierdzi, że nie miało miejsca takie naruszenie. Następny
zarzut odnosi się do kwestii, że odrzucenie przez Wójta Gminy Suwałki uwag wnoszonych do
projektu planu, nie zostało w żaden sposób uzasadnione. Nie można się zgodzić z tym
stwierdzeniem, ponieważ Wójt Gminy Suwałki zajął stanowisko dotyczące uwag w dniu
15 marca 2013 roku, również na sesji z dnia 25 marca 2013 roku, na posiedzeniach komisji
poprzedzających tą sesje, omawiana była szczegółowo każda uwaga złożona do planu.
Potwierdzone jest to protokolarnie i dokumenty te są dostępne. Również debata publiczna nad
ustaleniami planu, która odbyła się przy udziale pani składającej wezwanie jak również
właściciela terenu 47 U, dotyczyła przede wszystkim właśnie spornego terenu 47U. Kwestie
dotyczące tego terenu były dość szczegółowo omawiane a stanowisko tutejszego urzędu było
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przedstawiane i uzasadniane. Następny zarzut odnosi się do kwestii, że ustalenia dla terenu 47
U nie mają odzwierciedlenia w tytule uchwały, zgodnie z którą plan dotyczyć miał linii
elektroenergetycznej 400kV. Granicami planu objęty został obszar określony w uchwale
intencyjnej i który obejmował nie tylko tereny niezbędne do realizacji inwestycji. Ustalenia
planu są konsekwencją objęcia granicami planu obszaru na podstawie uchwały intencyjnej.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
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 12 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR
XXXII/284/13 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale Rady Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że na poprzedniej sesji wnioskował
o powołanie doraźnej Komisji Statusowej, która podejmie prace nad przygotowaniem nowego
projektu Statutu Gminy Suwałki. Z tego względu, że jest wiele określeń i zwrotów
nieaktualnych w związku z tym wystąpił z wnioskiem o doprecyzowanie statutu do bardziej
realnych okoliczności. Zaproponował, aby komisja liczyła 5 osób a członkami tej komisji byli
przewodniczący komisji rady gminy, chodzi o to żeby był lepszy kontakt, że będziemy
dyskutować co chcemy zmienić i na komisjach też opracować jakieś stanowisko
i te stanowisko przewodniczący komisji przeniosą do komisji statutowej, żeby było wszystko
jasne i czytelne, co chcemy zmienić w jakim kierunku. Tak aby naszym mieszkańcom i nam
lepiej się pracowało.
Do składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki zostali zgłoszeni:
1) Marek Jeromin – Przewodniczący
2) Adam Nieszczerzewicz – członek
3) Piotr Tomaszewski – członek
4) Grzegorz Moroz – członek
5) Maciej Suchocki - członek
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
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
XXXII/285/13 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Suwałki
z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w dniu 27 listopada 2012 r.
Rada Gminy Suwałki przyjęła Program Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami
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pozarządowymi na 2013 r. W ramach programu określono m.in. priorytetowe zadania do
realizacji w 2013 r. W ramach tych zadań w zakresie dotyczącej zdrowia i polityki społecznej
w pkt 4 lit. c), wpisano zadania pn. „wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń
rozwojowych dzieci i młodzieży”. W związku z faktem, że w trakcie realizacji niniejszego
Programu pojawiły się potrzeby realizacji zadań dotyczących minimalizacji skutków zaburzeń
rozwojowych również u osób dorosłych, należało zaktualizować wcześniejszy zapis i usunąć
ograniczenie wiekowe, nadając zadaniu aktualne brzmienie: „wspieranie działań
minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych”.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący 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 XXXII/286/12
w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami
pozarządowymi na 2013 r. – uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że w związku ze złożonym przez Gminę
Suwałki wnioskiem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na
utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy powstała konieczność
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. W § 8 dodaje się pkt 16
w następującym brzmieniu: "prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.”.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 XXXII/287/13
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Suwałki na lata 2013-2022.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniał, że w związku ze złożonym przez Gminę
Suwałki wnioskiem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na
utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy powstała konieczność
zmiany zapisu w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suwałki na lata
2013 -2022 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/244/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego
2013 r. W jej rozdziale 7 Cel strategiczny i cele operacyjne w tabeli Podjęte działania
zmieniono pkt 8, który dotychczas dotyczył jedynie dzieci niepełnosprawnych, zaś po
zamianie będzie obejmował również osoby dorosłe.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 XXXII/288/13
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w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suwałki na
lata 2013-2022 - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej.
Alicja Przekop – Kierownik ref. ds. IG wyjaśniła, 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 o nr
geod. 363/65 położoną w obrębie Płociczno–Tartak została zawarta na okres 10 lat do
25 lipca 2015 roku. Firma POLKOMTEL Sp. z o.o. wystąpiła o zmianę zapisów
obowiązującej umowy dzierżawy oraz przedłużenie jej trwania.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 XXXII/289/13
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej - uchwała
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wigry na lata 2013-2023.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych (radny Marian Sawicki 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 XXXII/290/13
w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wigry na lata 2013-2023 - uchwała stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad 16
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XX/217/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że zmiana dotyczy uszczegółowienia
zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określono
zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń a także sposób opłat za
pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXII/291/13
zmieniającą uchwałę Nr XX/217/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008 r.
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w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej - uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie oświetlenia wyjaśnił, że po dokonaniu odbioru robót
i podpisaniu umowy na dostawę energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym zostanie
oświetlenie włączone. Odnośnie dzikich wysypisk – zostaną zlikwidowane. Odnośnie
wykaszania poboczy – sprawa była rozpatrywana na Komisji Gospodarczej Rady Gminy
i zostało ustalone, żeby mieszkańcy wykosili sami przy swoich nieruchomościach.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady powiedział do sołtysa wsi Nowa Wieś, że bardzo
dokładnie analizuje wszystko co się dzieje na naszej gminie, za co jest mu wdzięczny. Proszę
zastanowić się nad podstawowymi zasadami, że gmina to są mieszkańcy i Pan powołuje się
na prawo gminne to mieszkańcy właśnie jako składnik gminy powinni się poczuć do
obowiązku i wykosić te pobocza przy swoich nieruchomościach a Pan zarzuca dla Wójta, że
nie wykonuje obowiązku.
Sołtys wsi Nowa Wieś – odpowiedział, że mieszkańcy zrobili dużo czynów społecznych.
Wyremontowali most, i w 2011 r. 2 km drogi, w 2012 r. posypali tą drogę . W 2013 r. sam
posypał drogę na długości 3 km . Mieszkańcy bardzo dużo zrobili.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtysowi Nowa Wieś odnośnie odbioru odpadów – wyjaśnił, że w urzędzie gminy
w referacie inwestycyjnym znajduje się dokładny wykaz odbioru odpadów. Jeżeli były
przypadki, że nie zostały odebrane odpady należy zgłosić do urzędu. Na bieżąco jesteśmy z
wykonawcą i tam gdzie nie zostanie odebrane pojadą drugi raz i odbiorą.
- Radnemu Markowi Klimaszewskiemu – poinformował, że urząd gminy zobowiąże
wykonawcę aby pojemnik na szkło w m. Gawrych Ruda koło Państwa Baraniewiczów
został postawiony.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG udzielił odpowiedzi odnośnie budowy
kolektorów słonecznych – poinformował, że Urząd Gminy wystąpił z pismem do Urzędu
Marszałkowskiego o przesunięcie wykonania projektu na 2014 rok ze względu na
konieczność opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej oraz ogłoszenia przetargu
w dzienniku wspólnoty europejskiej. Opracowanie dokumentacji technicznej, której
wykonanie szacuje się na około 2 miesięcy, procedury przetargowej 42 dniowej i procedury
odwoławczej spowoduje przesunięcie realizację tej inwestycji na wiosnę 2014 r.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi dla sołtysa Nowa Wieś
odnośnie statutu gminy. Uważa, że poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statusowej Rady Gminy Suwałki odpowiedział dla Pana sołtysa. Uzasadnił, że
potrzeba opracowania nowego statutu jest potrzebna do dostosowania zapisów statutu do
obowiązujących przepisów prawa i wprowadzenia zapisów regulaminowych usprawniających
pracę rady. A jeśli Pan sołtys spotka zaniepokojonych mieszkańców, którzy obawiają się to
poinformował, że wszystkie posiedzenia komisji są otwarte i każdy mieszkaniec może przyjść
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i z mądrym głosem doradczym wystąpić. Więc proszę tych zaniepokojonych mieszkańców
poinformować, że mogą przyjść, żeby wiedzieli, żeby nie bali się zmian a zmiany są
potrzebne.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przekazał radnym Rady Gminy Suwałki Zarządzenie
Nr 204/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji
o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG:
- Poinformował, że w dniu 1 września 2013 r. w Dowspudzie organizowane są Dożynki
Powiatowe. Jednym z punktów programu uroczystości dożynkowych jest konkurs na
wieniec lub wiązankę żniwną. Sołectwa, które chcą wziąć udział w konkursie powinni
przekazać informacje do Urzędu Gminy Suwałki do dnia 20 sierpnia 2013 r.
- Zaprosił wszystkich na festyn ,,Święto Chleba", który odbędzie w dniu 8 września 2013 r.
w Starym Folwarku.
Ad 19
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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