P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/13
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 września 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1030 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Klimaszewski Marek
3. Moroz Grzegorz
4. Nieszczerzewicz Adam
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
Lista obecności radnych stanowi – załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy
referatów i jednostek organizacyjnych, radni powiatu, radcy prawni, sołtysi wsi oraz
przedstawiciele mediów - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.
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.
Powitał Radnych Powiatu - Stanisława Szwengier i Zbigniewa Mackiewicz, Tadeusza Chołko
– Wójta Gminy, Zbigniewa Mackiewicz – Sekretarza Gminy, Danutę Bućko – Skarbnik
Gminy, Katarzynę Gałaszewską - dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak radnych,
kierowników referatów, sołtysów wsi, radców prawnych, przedstawicieli mediów oraz
wszystkich zebranych
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.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych,
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głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXIV sesji został
przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/248/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełkgranica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2013 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali położonych w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 24 ob. 14.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Cimochowizna.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z XXXIII 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 z działalności Wójta Gminy za
okres od 1 sierpnia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXXII Sesji w dniu 29 lipca 2013 r. i na XXXIII Sesji w dniu
22 sierpnia 2013 r.- sprawozdania stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
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 Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał obecnych ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 sierpnia 2013 r. i ze wspólnego
posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej Rady Gminy z dnia 25 września 2013 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 13 sierpnia 2013 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej zapoznał ze sprawozdaniem
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 06 sierpnia 2013 r. i 18 września
2013 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Jarosław Ostrowski – zapytał czy będzie realizowany plac zabaw w m. Przebród.
Sołtys wsi Poddubówek – zwrócił się zapytaniem do Wójta Gminy, kiedy będzie poprawiona
droga objazdowa do wsi Poddubówek.
Sołtys wsi Sobolewo – zwrócił się o:
- załatanie dziury w asfalcie na drodze we wsi Sobolowo koło koła Pana Mazurka,
- przebudowę drogi gminnej nr 291 we wsi Sobolewo (odcinek około 700 m) tj. przedłużenie
drogi, która jest do połowy zrobiona.
Sołtys wsi Nowa Wieś w imieniu mieszkańców złożył następujące interpelacje:
- Plac zabaw przy szkole w Nowej Wsi. Tego placu zabaw po prostu nie ma, bo istniejący plac
zabaw nie nadawał się do użytku, zdemontowane zostały huśtawki, wszystko zostało
zdemontowane. Powstają place zabaw przy innych szkołach, dlaczego dzieci z Nowej Wsi są
inaczej traktowane, to jest takie upokarzające.
- Następna sprawa, to sprawa szkolenia rolników odnośnie uboju zwierząt na potrzeby
własne. Kiedyś składałem tą interpelację i otrzymałem od Sekretarza Gminy odpowiedź, że
te szkolenia są niepotrzebne bo przepisy się zmienią, bo nie będą wymagane. Aktualnie jest
problem bo ludzie, żeby ubić sobie zwierzę to muszą wieźć do zakładu masarniczego ubić
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i wrócić z powrotem, Agencja Rynku Rolnego coraz bardziej rygorystycznie podchodzi do
tych spraw i dlatego trzeba przeszkolić tych ludzi. Nie chcemy nawet pieniędzy od gminy bo
myślę, że mieszkańcy są skłonni do 100 zł zapłacić za takie szkolenie a jeżeli by zebrało się
20 ludzi to gmina by wyszła na plus z tego wszystkiego.
- Sprawa przekształceń i zabezpieczenia terenów pod budowę domów w Nowej Wsi. W Nowej
Wsi buduje się domy w sposób chaotyczny, brak jest działek budowlanych. Istniejące
działki, które mieszkańcy mają nie sprzedają, mają prawo nie sprzedać. Ludzie nie mając
terenów do budowy kupują jakiś tam skrawek ziemi i uzbrajają je we własnym zakresie
i budują. To jest takie złe, niedobre, bo później na pewno będą problemy przy innych
planach zagospodarowania przestrzennego z tymi budowami. Wnioski mieszkańców
w gminie leżą od pięciu lat, niektóre nie rozpatrzone lub rozpatrzone negatywnie. Rozwój
gminy to nie Wójt i jego urząd, rozwój gminy to mieszkańcy i miejscowości z tym związane,
rozwój miejscowości to więcej mieszkańców, więcej podatków, więcej subwencji. Uważam,
że nie rozpatrzenie tych wniosków to jest działanie przeciwko gminie.
Zwrócił się do Pana Przewodniczącego o zamieszczanie na stronie internetowej urzędu
proponowanego porządku posiedzenia Komisji Rady Gminy, powiedział, że takie prawo
przysługuje zgodnie z § 10 statutu gminy. Jak jest proponowany porządek obrad sesji rady
gminy tak samo powinien być w internecie porządek posiedzenia komisji. Mieszkańcy chcą
wiedzieć czym komisje będą się zajmowały i ewentualnie chcą uczestniczyć w tych obradach
komisji, takie utajnianie nie przynosi nic dobrego a nam to prawo przysługuje.
Sołtys wsi Biała Woda – przestawił się i powiedział, że jest nowo wybranym sołtysem wsi
Biała Woda i ma nadzieje, że współpraca będzie przebiegała pozytywnie.
Radny Andrzej Safinowski – zapytał, dlaczego dzieci z terenu gminy otrzymują zawsze
o tydzień, dwa tygodnie później obiady w szkołach, gdzie dzieci z miasta otrzymują już od
1 września.
Radny Marek Klimaszewski zwrócił się:
- o zabranie pojemników na odpady, które są ustawione przy szkole w Płocicznie-Tartak, bo
wczoraj przyjechaliśmy z dziećmi to po prostu skandal leży może ze 100 butelek, może by
było postawić koło restauracji Dąbek to bardziej pasuje, niż szkoła;
- o wyrównanie drogi w m. Płociczno-Osiedle, ponieważ jest w bardzo złym stanie i nie
można tam jeździć.
Przewodniczący Rady – zwrócił się o równiarkę na drogę Mała Huta-Krzywe.
Wójt Gminy odpowiedział, że równiarka już od ubiegłego tygodnia równa drogi gminne,
wcześniej nie puszczaliśmy bo padał deszcz.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. Pani
Katarzyna Gałaszewska złożyła pisemną rezygnację z mandatu radnego Rady Gminy Suwałki
(pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Wyjaśnił, iż wygaśniecie mandatu radnego
w takim przypadku – stosownie do przepisu art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr
176, poz. 1190 z późn. zm.) stwierdza rada gminy w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące
od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
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Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
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 XXXIV/294/13
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady Gminy Suwałki podziękował
Pani Katarzynie Gałaszewskiej za współpracę i życzył samych sukcesów w pełnieniu funkcji
dyrektora szkoły.
Pani Katarzyna Gałaszewska podziękowała wszystkim za współpracę, stwierdziła, że wybór
którego dokonała jest właściwy a pełniona funkcja radnej na pewno procentuje
doświadczeniem w dalszej pracy jako dyrektora szkoły.
Przerwa 10 min
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. do
Rady Gminy Suwałki wpłynęła od Wojewody Podlaskiego skarga Pana Teodora S. na
działalność Wójta Gminy Suwałki.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że w dniu
25 września 2013 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Gospodarczej Rady Gminy przeanalizowano zarzuty przedmiotowej skargi. Komisja po
zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy
jednogłośnie uważa zarzuty za bezzasadne i wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych czy mają pytania bądź uwagi.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki stosownie do wniosku Komisji
Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIV/295/13 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/248/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełkgranica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że pismem z dnia 02 września
2013 r. złożonym w Urzędzie Gminy Suwałki w dniu 10 września 2013 r. skierowanym do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Rady Gminy
Suwałki Pani Teresa S. wniosła skargę na uchwałę Nr XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki
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z dnia 25 marca 2013 r. 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. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rada Gminy
Suwałki zobowiązana jest przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIV/296/13 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr
XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. 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 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Ad.10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że ze względu na niewystarczające środki
finansowe na utrzymanie dróg powiatowych Gmina mając na uwadze pilną potrzebę
wykonania remontu drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-WiatrołużaZaboryszki w km 3+180-5+380 służącej mieszkańcom gminy zamierza częściowo
sfinansować powyższe zadanie i przekazać środki finansowe na ten cel w wysokości
250 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymał
się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXIV/297/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – stanowi załącznik nr
14 do protokołu
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z tym, że w międzyczasie
wpłynęły dodatkowe wnioski o dokonanie zmian do budżetu gminy 2013 roku, które wiążą
się z wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- przesunięto środki w ramach projektu „Akademia Sukcesu” w kwocie 8 160,00 zł
i 1 440 ,00 zł wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń;
- przesunięto środki w ramach wydatków Zespołu Szkół w Starym Folwarku w kwocie
1 000,00 zł na opłaty związane z pobytem dzieci w Rejonie Wileńskim w ramach
współpracy placówek oświatowych;
- przesunięto środki w ramach wydatków Zespołu Szkół w Starym Folwarku na opłaty
kosztów sądowych w kwocie 1 596,00 zł;
- w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Podlaskiego zmniejszono dochody z tytułu
dotacji na zasiłki rodzinne o kwotę 3 296,00 zł, a zwiększono dochody z tytułu dotacji na
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świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 3 296 zł. Odpowiednio o kwoty korygujące plan
dochodów zmniejszono plan wydatków.
Podsumowując wprowadzonymi dodatkowymi zmianami:
1) plan dochodów zwiększono o kwotę 3 296 zł i zmniejszeniu o kwotę 3 296 zł,
2) plan wydatków zwiększono o kwotę 15 492 zł i zmniejszono o kwotę 15 492 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 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 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 XXXIV/298/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2013 rok.
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. W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone
w Wieloletniej Prognozie Finansowej ulegnie również zmianie budżet gminy na 2013 rok.
1) Przesunięto środki w ramach projektu „Akademia Sukcesu” w kwocie 8 160,00 zł
i 1 440 ,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, w następującej klasyfikacji
budżetowej:
- 85395.4307 – 8160,00 zł
- 8539.4309 – 1440 zł
- 85395.4177 + 8 160 zł
- 85395.4179 + 1 440 zł
2) Przesunięto środki w ramach wydatków Zespołu Szkół w Starym Folwarku w kwocie
1 000,00 zł na opłaty związane z pobytem dzieci w Rejonie Wileńskim w ramach
współpracy placówek oświatowych, w następującej klasyfikacji budżetowej:
- 80195.4210 – 1 000 zł
- 80195.4300 + 1 000 zł
3) Przesunięto środki w ramach wydatków Zespołu Szkół w Starym Folwarku na opłaty
kosztów sądowych w kwocie 1 596,00 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:
- 80101.4010 – 1 596 zł
- 80101.4610 + 1596 zł
4) W związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Podlaskiego zmniejszono dochody
z tytułu dotacji na zasiłki rodzinne o kwotę 3 296,00 zł, a zwiększono dochody z tytułu
dotacji na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 3 296 zł.
- 85212.3110 – 3 296 zł
- 85295.3110 + 3 200 zł
- 85295.4210 + 96 zł
Wprowadzonymi dodatkowymi zmianami plan dochodów zmniejszono i zwiększono o kwotę
3 296 zł, a plan wydatków zmniejszono i zwiększono o kwotę 15 492 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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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 głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2013 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXIV/299/13 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali położonych w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 24 ob. 14.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że na działce położonej
w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 24 ob. 14, na której jest budowana nowa siedziba urzędu
znajduje się budynek, w którym są wynajmowane lokale dla Zakładu Samochodowego
Naprawczego i Zakładu Blacharskiego. Umowy najmu lokali przy ul Pułaskiego 24 ob. 14
wygasają z dniem 30 września 2013 roku. W związku z tym, żeby można było nadal
wydzierżawić te obiekty musi być uchwała rady gminy wyrażająca zgodę dla Wójta Gminy
do podpisana umowy najmu.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego 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 XXXIV/300/13
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokali położonych w Suwałkach przy
ulicy Pułaskiego 24 ob. 14 – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Cimochowizna.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła, że zamiany działki o nr geod, 64/3
o pow. 0,1082 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cimochowizna na nieruchomość
oznaczoną nr geod. 20/1 o pow. 0,1915 położonej w obrębie ewidencyjnym Cimochowizna
dokonuje się w celu uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem prawnym.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego 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 XXXIV/301/13
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Cimochowizna – stanowi załącznik nr 18 do protokołu
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że Starostwo Powiatowe
w Suwałkach wystąpiło z pismem o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Suwalskiego działki oznaczonej nr geod. 400 o pow. 0,9695 ha położonej w obrębie Osinki
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stanowiącej integralną część drogi powiatowej 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik.
Uregulowanie stanu prawnego powyższej nieruchomości umożliwi prawidłowe wykonanie
zadań przez jednostkę organizacyjną powiatu wykonującą zadania z zakresu planowania,
budowy, modernizacji utrzymania i ochrony dróg powiatowych.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - 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
XXXIV/302/13 w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cele
publiczne – stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Jarosławowi Ostrowskiemu, czy będzie plac zabaw w Przebrodzie – wyjaśnił, że
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki zaproponowano place zabaw w Przebrodzie
i w Starym Folwarku. Ze względu na bardziej efektywne wykorzystanie wyposażenia przez
dzieci w istniejących już w tych miejscowościach przedszkolach.
Jeżeli chodzi
o place zabaw, tak jak w Generalnej Dyrekcji powiedzieli, że powinniśmy teraz realnie
wydawać środki finansowe. A jeżeli plac zabaw ma kosztować 100 tys. zł, w tym podłoże
60 tys. a na placu stoi 4 czy 5 elementów do ćwiczeń, gdzie to jest racjonalne wydawanie
pieniędzy. To nie jest wprawdzie z budżetu gminy ale z budżetu państwa i to jest racjonalne
wydawanie pieniędzy.
- Sołtysowi Nowa Wieś dot. placu zabaw – wyjaśnił, że w tej sprawie będzie rozmawiał
z dyrektor szkoły, jeżeli będzie przedszkole to będziemy starali się też zrobić. Kiedyś były
place zabaw na placach trawiastych, to my możemy we wszystkich szkołach zrobić, tylko
że przepisy nie pozwalają musi być podłoże.
- Sołtysowi wsi Sobolewo- poinformował, że dziura w asfalcie, która jest na drodze we wsi
Sobolewo będzie załatana.
- Sołtysowi wsi Poddubówek – poinformował, ze Sekretarz Gminy był na lustracji drogi
i rozmawiał z wykonawcą, ale trzeba ich rozumieć, trochę cierpliwości.
- Radnemu Markowi Klimaszewskiemu odnośnie usunięcie pojemnika na odpady przy szkole
w Płocicznie-Tartak – sprawa zostanie wyjaśniona.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtysowi wsi Poddubówek – poinformował, że w czwartek był w terenie na drodze
w m.Poddubówk i rzeczywiście ciężko jest tą drogą przejechać, dlatego samochody
przejeżdżają po gruntach rolnika, co widać po wyjeżdżonej trawie. Część drogi jest
w stanie opłakanym dlatego budują drogę, która będzie wychodziła za wiaduktem ale na
dzień dzisiejszy praktycznie jest wybudowana ale dla ludzi jest niepotrzebna bo nie ma
jeszcze wiaduktu i dopiero ta droga ruszy jak będzie wiadukt. Jest droga tymczasowa, która
jest w bardzo złym stanie. Rozmawiałem z kierownikiem budowy obiecał, że tą drogę
podsypią. Dlatego dzisiaj będę musiał się tym tematem bardziej zająć. Musimy dopilnować,
żeby ta droga była przejezdna.
- Sołtysowi Nowa Wieś odnośnie szkolenia rolników w sprawie uboju zwierząt – wyjaśnił, że
szkolenia przeprowadzał WODR w Suwałkach, którego koszt wynosił 280 zł od osoby. Są
to szkolenia teoretyczne, które jeszcze nie dają uprawnień do uboju, ponieważ kandydat
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musi przejść praktykę. Nie ma przepisów wykonawczych jakiego typu miały by być
szkolenia praktyczne. Niektórzy mają te uprawnienia ale tylko częściowe, które tak
naprawdę nie upoważniają do uboju. W tej chwili nawet ci, którzy mają jakiekolwiek
uprawnienia nawet rzeźnicy którzy mają uprawnienia nie mogą wykonywać ubojów
w gospodarstwach domowych ze względu na pomór afrykański świń, który mógłby
ewentualnie wystąpić. Jest zakaz generalnie. Jeżeli będą te rozporządzenia wykonawcze nie
widzę przeszkody, żebyśmy mogli dla rolników w urzędzie takie szkolenie przeprowadzić.
- Odnośnie równania dróg - poinformował, że równiarka wyrównuje drogi na terenie gminy.
Maciej Suchocki -Przewodniczący Rady powiedział, że sam osobiście interesował się takim
szkoleniem, żeby zdobyć uprawnienia, ale przepisy są niedoprecyzowane. W jednym źródle
znalazł, że ma być praktyka 3 miesięczna w rzeźni na stanowisku uboju.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP udzieliła odpowiedzi sołtysowi Nowa Wieś –
wyjaśniła, że obowiązujący od 2002 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Nowa Wieś obejmuje tereny, które są głównie własnością osób prywatnych i nie ma działek
gminnych, które są przeznaczone pod zabudowę i mogłyby być wystawione przez gminę na
sprzedaż. Gmina nie ma wpływu na obrót nieruchomościami prywatnymi, w związku z tym
w obecnie obowiązującym planie wyznaczonych jest wiele nowych terenów pod zabudowę
mieszkaniową, które nie są przedmiotem handlu. Właściciele działek o rolnym przeznaczeniu
w planie i gruntów rolnych poza granicami planu występują pisemnie do gminy
o opracowanie planu lub jego zmianę. Jest obecnie kilkanaście wniosków z obrębu Nowa
Wieś, które nie są uwzględnione. Złożone wnioski dotyczą głównie terenów wzdłuż dróg
gminnych i wewnątrz obszaru rolnego pomiędzy drogami publicznymi. Opracowanie planów
miejscowych dla tych konkretnych terenów objętych wnioskami pomijając tereny sąsiednie
nie jest prawidłowe, natomiast opracowanie planu miejscowego dla całego obrębu
geodezyjnego wiąże się z dużymi kosztami. Opracowanie nowego planu miejscowego,
w którym przeznaczyło by się całe pola na działki budowlane nie jest możliwe, pamiętać
należy o konieczności zapewnienia niezbędnej infrastruktury w tym wystarczającej obsługi
komunikacyjnej. Już teraz jest problem z dojazdem do miasta jedną drogą powiatową
z przejazdem kolejowym, w związku z tym zastanowić się należy, czy taka duża jednostka
osadnicza może funkcjonować prawidłowo bez rozwoju infrastruktury, czy można pozwolić
żeby w tej miejscowości w sposób nieograniczony rozwijać budownictwo jednorodzinne.
Wnioski z Nowej Wsi o nowe działki wpływają do urzędu od 2005 r. z czego część została
uwzględniona i opracowano nowe plany miejscowe. Na każde z pism dotyczących zmiany lub
opracowania planu została udzielona odpowiedź. Wnioski o opracowanie planu to są wnioski
dotyczące w pewnym sensie usprawnienia pracy urzędu, nie powodują wszczęcia procedury
natychmiast. Inna sytuacja jest w przypadku wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Z tej możliwości korzysta dużo rolników, którzy chcą się budować. Wydawane są
decyzje administracyjne. Trzeba pamiętać, że ustalenia planu miejscowego może wprowadzać
więcej zakazów niż nowych terenów budowlanych.
Sołtys wsi – powiedział, że skoro ludzie chcą się budować, miejscowość chce się rozwijać
więc nie widzi przeszkód. Pozostawić tą drogę, dojedziemy tą drogą jak nie jedną, to może
ktoś inny wybuduje i jakoś dojedziemy. Miejscowość chce się rozwijać, w naszym interesie
powinno być pozyskanie ludzi, pozyskanie podatków, pozyskanie subwencji. To jest
działalność przeciwko gminie, nie uchwalanie planów, nie przekształcanie gruntów.
Wójt Gminy – Pan mówi, że gmina nie uchwala planów, proszę pokazać drugą gminę, która
robi tyle planów co nasza.
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Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – wyjaśniła, że ostatni plan miejscowy,
w którym wyznaczone zostało kilkadziesiąt nowych działek budowlanych w Nowej Wsi
został opracowany w latach 2010-2011.
Sołtys wsi – te działki są ale, ci ludzie nie sprzedają tych działek.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS udzieliła odpowiedzi Radnemu Andrzejowi
Safinowskiemu odnośnie dożywiania dzieci w szkołach. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej podczas ustalania rocznego planu dożywiania kontaktuje się ze szkołami i ustala
od kiedy szkoły rozpoczynają wydawanie obiadów. Zdarza się owszem, że szkoły wyrabiają
się z tymi organizacyjnymi rzeczami szybciej i ta czynna stołówka działa szybciej.
W szkołach z terenu gminy ustalane są dni dożywiania dzieci ponieważ jest organizowany
przetarg, a w miejskich szkołach są stołówki. Zgodnie z wydanymi decyzjami, dożywianie
dzieci w szkołach rozpoczęło się 9 września. br. Jeżeli dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku
otrzymuje obiad a GOPS pokrywa koszt , bez decyzji, bez wywiadu. Rodziny otrzymują duże
ilości żywności, z której rodzice mogą przygotować ciepły posiłek dzieciom w domu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – udzielił odpowiedzi na interpelacje sołtysa Nowa
Wieś na temat publikowania porządku posiedzenia Komisji w internecie. Zwrócił się do radcy
prawnego o odczytanie § 10 statutu gminy.
Maciej Folejewski - radca prawny odczytał § 10 statutu gminy: „Działalność organów gminy
jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.” Propozycja sołtysa jest
taka, żeby udostępnić na stronie internetowej porządek posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Rady - powiedział, że Pan sołtys powołuje się na statut gminy, jak wiadomo
została powołana Komisja Statutowa, która pracuje nad nowelizacją statutu gminy. I myślę,
że pod koniec roku rada gminy przyjmie nowy statut i będziemy starali się takie wnioski
również umieścić z tego względu, że internet jest obecnie narzędziem komunikacji społecznej
tak szerokim, że to jest normalne. Ze statutu gminy nie wynika, że porządek posiedzenia
Komisji musi być publikowany w internecie. Będziemy starali się, żeby porządek posiedzenia
Komisji był zamieszczany na stronie internetowej urzędu.
Ad 17
Wnioski i oświadczenia
Radny Grzegorz Moroz – podziękował w imieniu swoim, mieszkańców Nowej Wsi i sołtysa
wsi dla Wójta Gminy, Rady Gminy Suwałki za realizację inwestycji polegającej na
wybudowaniu oświetlenia ulicznego przy drodze w Nowej Wsi.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że to oświetlenie było prośbą mieszkańców od 13 lat.
Dzisiaj mieszkańcy mówią, że mogą iść na spacer, że dzieci mogą iść bezpiecznie do szkoły.
Bardzo miłe, że coś takiego powstało. Chciałbym złożyć ubolewanie mieszkańców z powodu
braku placu zabaw, z powodu braku miejsca na lekcję wychowania fizycznego. Był projekt
przebudowy remizy, który został gdzieś tam zagmatwany, przebudowa odcinka drogi, gdzie
miał być chodnik przejście do szkoły oczywiście to się zlekceważyło. Uważam, że gmina
zapewne straciła na tym projekcie i na realizacji inwestycji około 50 tys. zł a może więcej.
Waldemar Pyrzanowski mieszkaniec wsi Biała Woda – powiedział, że ma być budowana
linia przesyłowa energii elektrycznej z Litwy do Ełku i w związku z tym przez całą Gminę
Suwałki z północy na południe będzie przecinała wiele działek. W tej chwili Spółka Eltel
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z 17 gmin przyjęła zobowiązania finansowe z tytułu jak gdyby jakieś szkody powstały między
innymi Pan Wójt Gminy Suwałki podpisał taką umowę. Nie wiemy jakie obciążenia będą dla
nas jako mieszkańców gminy z tego tytułu. Spółka Eltel próbuje oszukać mieszkańców
proponując im wyceny działek według cen chodzących w obrocie nieruchomości czyli
według zakupu a jest to niepoważne i niedobre. Rolnik mając taką wycenę jeszcze przez
rzeczoznawcę, który swoją pieczątkę stawia, dostanie przykładowo 20- 50 tys. zł. W tym
czasie Lasy Państwowe dostają w granicach 30-50 krotnie więcej za każdy metr. Urząd
Miasta tam gdzie biegnie linia nad jego terenem dostaje w granicach od 50 do 100 za każdy
metr. Nasi mieszkańcy powinni dostać swoje pieniądze. Dzisiaj te sieci energetyczne są
Polskie ale pod Warszawą też kiedyś były państwowe, moja rodzina pochodzi spod
Wołomina, ludziom przechodzą nad domami linie energetyczne i nie mają od tego złotówki.
Tutaj są panowie prawnicy i powinni, że tak powiem mieszkańcom ogarnąć temat bo jest to
nasz wspólny interes żebyśmy nie dali się oszukać. Jeśli chcą budować, a nie mamy na to
wpływu żeby zatrzymać. Trzeba ludziom pomóc. Powinny być trzy odszkodowania za
wejście na grunt, za utratę nieruchomości i za przesył energii. W ustawie prawo energetyczne
jest, że powinno to być nie jednorazowo ale cyklicznie, czyli co miesiąc. Jak cena jest za
wynajem takiego pasa pod linie to wiemy, 2 tys. zł miesięcznie dostaje każdy mieszkaniec,
który ma maszt do telefonii komórkowej a pod maszt telefonii komórkowej jest 5 arów
zajmowane. Czyli jak komuś wchodzą i zajmują pół hektara to niech sobie policzą ile trzeba
zapłacić, to będą trochę bardziej rozsądnie tą linię projektowali. Zaprojektowali tak jak sobie
chcieli a głównie tak, żeby przez chłopskie ziemie, które nic ich nie kosztują , nie zważając na
wiele innych szkód, które robią. Niech zapłacą tyle, ile się należy. Co roku każdy powinien
mieć stawkę zapłaconą. Żeby radcowie prawni zajęli się tą sprawą i pomogli mieszkańcom.
Wnioskuje do Wójta Gminy, żeby mieszkańcy dostali swoje pieniądze z tego tytułu.
Sławomir Mitros - radca prawny poinformował, że od miesiąca marca, około 20 osób
pojawiło się w urzędzie w związku z wycenami dotyczącymi odszkodowań za budowę
obwodnicy. Była też grupa ludzi, przez których grunty idzie linia 400 kV. Przygotowanie
jednego pisma nie wchodzi w grę, bo każda osoba ma indywidualne warunki. Ale pojawiają
się tutaj ludzie i Wójt Gminy kieruje do nas i nie jest to jeden przypadek.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że Urząd Gminy pomaga ludziom, sam osobiście
rozmawiał z radcami prawnymi, żeby pomagali pisać pisma. Jeżeli uważa Pan, że nie
właściwie została wykonana wycena, może Pan wziąć swojego rzeczoznawcę na swój koszt
oni pokryją, dlaczego wy nie bierzecie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o lasy, rozmawiałem
z Nadleśniczym i nie jest prawdą, co Pan mówi, bo z lasami w ogóle nie mają uregulowanej
sprawy i w ogóle nie płacili.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, żeby Rada Gminy zobowiązała Wójta Gminy do
uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi. Druga sprawa
mieszkańcy nie godzą się na marnotrawstwo pieniędzy na projekty i nie wykonywanie
inwestycji, także chciałby żeby rada gminy zobowiązała Wójta Gminy, że skoro wydaje się
pieniądze na projekt to trzeba tą inwestycję jakoś zrealizować.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odpowiedział dla sołtysa, że to nie jest tak, że rada
zobowiązuje Wójta tylko rada podejmuje uchwałę intencyjną.
Sołtys wsi Nowa Wieś – to proszę podjąć taką uchwałę intencyjną.
Przewodniczący Rady – rozpatrzymy wniosek na kolejnej sesji.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że z Kierownikiem Ref. ds. PSG
i Panią Ewą Warakomską byli na dożynkach w Rejonie Wileńskim. Przekazał pozdrowienia
od Pani Mer i radnego Leszka dla Wójta i wszystkich radnych.
Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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