P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13
z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 października 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1120 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXV 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 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów
i jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, 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 XXXV Sesji Rady Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Powitał zaproszonych gości: Janusza Snarskiego – Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu
w Suwałkach, Zdzisławę Milewską – Dyrektora Zespołu Szkół w Przebrodzie, Bożenę
Omiljanowicz – Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku, Katarzynę Gałaszewską Dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, Alicję Rawę-Cimochowską – Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Annę Zachariasz – Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Poddubówku.
Przewodniczący Rady powitał Zbigniewa Mackiewicz – Sekretarza Gminy, Danutę Bućko –
Skarbnik Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów wsi, radców prawnych,
przedstawicieli mediów oraz wszystkich obecnych na sesji
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 lub
wnioski do porządku obrad.
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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. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXV sesji
został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2012/2013.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2013 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
12. Rozpatrzenie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok:
a) podatku od środków transportowych,
b) podatku leśnego,
c) opłata miejscowa,
d) opłata targowa,
e) opłata od posiadania psów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/222/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, które stanowią własności
w zarządzie Gminy Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/290/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wigry na lata 2013-2023.
22. Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych w 2013 r.
przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIV 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 XXXIV Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił:
- Sprawozdanie o międzysesyjnej działalności za okres od dnia 1 października 2013 r. do
dnia 30 października 2013 r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- Informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIV sesji w dniu 30 września
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 30 września 2013 r.
zostały przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej
i Społecznej Rady Gminy z dnia 18 października 2013 r. – sprawozdanie stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej,
Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Krzywe- w imieniu mieszkańców Osiedla w Krzywem zwróciła się z zapytaniem, czy
taki stan zalewania tej nowej drogi będzie trwał wiecznie, czy coś będzie w tym kierunku
robione. Mieszkańcy sugerowali również, że chyba trzeba pociągnąć do odpowiedzialności
projektantów, czy twórców tej drogi, że taki stan istnieje, bo droga jest sukcesywnie zalewana
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po każdym większym opadzie deszczu i w okresie zimy. Tam mają co do roboty nasi wspaniali
strażacy ale chyba to nie o to chodzi. Następna droga: droga od szosy Suwałki-Sejny przy
budynku Wigierskiego Parku Narodowego w stronę plaży. Jest to wizytówka nie tylko naszej
wsi ale nawet wizytówka naszego całego kraju ponieważ przyjeżdżają i zatrzymują się turyści
z całej Polski jak i z za granicy. Jeżeli jadą na Litwę w stronę Wilna, czy jadą zwiedzać
Wigierski Park Narodowy, czy Wigry to najpierw zatrzymują się tutaj by wykupić karty
wstępu, załatwiając formalności przewodników, czy inne sprawy. Ludzie wysiadają, ludzie
chodzą i widzą płaty połamanego asfaltu i dziury w drodze, wygląda w tej chwili to
tragicznie. Już wcześniej, były głosy od mieszkańców, którzy mówili, że niektórzy filmują tą
drogę ale nie ze względu na piękny krajobraz, tylko ze względu na stan tej drogi. Więc wstyd
nam chyba za taką drogę. Może gmina domówiłaby się z Wigierskim Parkiem Narodowym
i jakieś pieniądze znalazły się na remont tej drogi ze środków unijnych. Trzecia droga –
droga, która idzie w kierunku do Pana Stefana Mackiewicza i dalej. Kiedyś to była droga
łącząca Krzywe – Sobolewo a obecnie jest to droga dojazdowa dla rolników na łąki i pola.
Jest takie miejsce gdzie jest obniżenie terenu to też sukcesywnie było zalewane z tym, że kiedy
była melioracja to droga była przejezdna. Droga została zalana całkowicie, w tej chwili
zakrzaczona, ludzie zaczęli objeżdżać obok po prywatnych polach i powstała nowa droga ale
przez prywatne pola. W tej chwili jest tam bardzo zakrzaczona. Mamy ziemię z budowy
Centrum Kulturalnego i właściciele prosili, żeby wskazać miejsce gdzie to ziemię najbliżej
można wywieść. I to jest miejsce naprawdę bliskie do wywiezienia tej ziemi ale najpierw
trzeba by było wyciąć zakrzaczenie. Zwróciła się o wycięcie zakrzaczenia przy drodze jeszcze
teraz albo wczesną wiosną.
Sołtys wsi Nowa Wieś zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała sprawa jesiennych
remontów dróg tj. żwirowania ponieważ ten żwir został zmyty i drogi są nadal w opłakanym
stanie. Była równiarka, która zebrała ten żwir a podłoże jest gliniaste i w niektórych
miejscach jest trudno przejechać. Druga sprawa to mieszkańcy zgłaszają problem popiołu.
Zaproponował, ustawić pojemniki na popiół, bo jeżeli nie będzie zbierany do pojemników
potrzeba będzie zbierać z miejsc publicznych. Można by było rozważyć możliwość sypania
popiołu na drogi gruntowe. Następna sprawa to wnioski do budżetu gminy. Do końca
września były składane wnioski inwestycyjne z terenu sołectw. Zgodnie z kpa odpowiedź na
wnioski powinna być udzielona w ciągu 30 dni. Niestety nie ma tej odpowiedzi a jest koniec
października. Zwrócił się o załatanie dziur na drodze we wsi Nowa Wieś( łącznik)
i posypanie poboczy, ponieważ zostały podmyte a droga jest bardzo wąska i są bardzo duże
trudności przy wykonywaniu manewru mijania.
Powiedział, że do niego od około dwóch miesięcy wpływają informacje od mieszkańców
gminy, że radni gminy popełnili przestępstwo w sposób umyślny i nadal pełnią funkcje
publiczną. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o sprawdzenie tej informacji, czy są
prawdziwe.
Zainterpelował do radców prawnych odnośnie udzielania opinii prawnych. Powiedział, że na
ostatniej sesji radca prawny udzielił opinii prawnej, że komisje rady gminy nie są organem
gminy. Zacytował § 12 statutu gminy: Jawność działania organów gminy obejmuje
w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji i wstępu na sesje rady gminy,
posiedzenia komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji”. Stwierdził, że jego
zdaniem ustawodawca jednoznacznie zaznaczył , że komisje rady gminy są organami gminy
a jawność tych komisji jest bezsporna, także prosił o sprostowanie tych wykładni. Przyjęliśmy
to jako wykładnię ale to po prostu chyba bajka dla dorosłych.
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Radny Marek Klimaszewski - zwrócił się o zabranie pojemników gminnych na odpady, które
są ustawione przy zakręcie w m. Gawrych Ruda i przy szkole w m. Płociczno-Tartak
ponieważ przy tych pojemnikach jest bałagan. Wczoraj po interwencji mieszkańców EKO
wywiozło śmieci ale dzisiaj wygląda jeszcze gorzej niż wczoraj, bo to co leżało to nadal leży.
Mieszkańcy powiedzieli, że sami zabiorą ten śmietnik i przywiozą w miejsce publiczne. Przy
szkole jest ustawiony kontener i są trzy oddzielne pojemniki na plastyk, szkoło i papier.
Zaproponował ustawienie jednego pojemnika przy restauracji „Dąbek” a drugiego
pojemnika koło sołtysa Gawrych Ruda bądź przed kościołem.
Radna Marzanna Żylińska – zwróciła się do radnego powiatowego o remont drogi
powiatowej Krzywólka- Biała Woda ponieważ w asfalcie są dziury.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się o wyrównanie skarpy przy cmentarzu w m.
Magdalenowo. Przy wielkich opadach deszczu teren jest zmywany i są wyżłobione rowy, co
powoduje problem zjechania z góry.
Radny Jarosław Ostrowski – zapytał jak wygląda sprawa z odśnieżaniem drogi powiatowej
Białe-Niemcowizna.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o postawienie znaku zakazu jazdy rowerów na
odcinku drogi od restauracji Sieja w Starym Folwarku do wsi Leszczewek ponieważ od kilku
lat jest ścieżka rowerowa a ludzie rowerami jeżdżą asfaltem.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał, kto będzie odśnieżał ścieżkę rowerową, która ostatnio
została wybudowana w Przebrodzie.
Ad 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2012/2013.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady powiedział, iż radni otrzymali powyższą
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2012/2013.
Przewodniczący Rady zwrócił się do dyrektorów szkół, żeby zreferowały na jakim poziome
są szkoły, o wynikach nauczania i o potrzebach w szkołach.
Dyrektorzy poszczególnych szkół przedstawili informację o działaniach oświatowych za
2011/2012: Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół
w Przebrodzie, Zespół Szkół w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa w Poddubówku,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.
Bożena Omiljanowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku poinformowała, że
w roku szkolnym uczyło się 182 uczniów, w tym; w Punkcie Przedszkolnym - 23 dzieci,
w Oddziale Przedszkolnym - 25 dzieci, w szkole podstawowej 98 uczniów i 36 uczniów
w gimnazjum. Opiekę nad uczniami sprawowała kadra pedagogiczna. Kadrę pedagogiczną
stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym, dyplomowani, mianowani, kontraktowani,
pracowało trzech pracowników etatowych i jeden pracownik na połowę etatu. Jeśli chodzi
o wyniki to sprawdzian szkoły podstawowej uczniowie napisali na średnią 31,5, egzamin
gimnazjalny wypadł dobrze: język polski 68,8 (województwo 61,3), historia 63,7
(województwo 57,7), matematyka 56,6 (województwo 49) przedmioty matematycznoprzyrodnicze 68,6 (województwo 59,8), język angielski podstawowy 66 (województwo 64,7),
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język angielski rozszerzony 44,5 (województwo 45,9). Uczniowie uczestniczyli w różnych
licznych konkursach i zawodach. Realizowane były zadania opiekuńczo-wychowawcze
w ramach przyjętych założeń i obowiązków. Potrzeby zostały wyartykułowane w różny
sposób zarówno pismem z marca jak również pismem niedawno złożonym do gminy, na które
otrzymała odpowiedź. Dzisiaj Pan Przewodniczący również tej odpowiedzi udzielił. Ja
oczywiście to przyjmuje z szacunkiem licząc jednak, że w tym planie pięcioletnim budowa
sali będzie ujęta bo jest naprawdę potrzebna ponieważ w stosunku do lat ubiegłych liczba
dzieci wzrasta. Problemem są dzieci dojeżdżające z Gminy Krasnopol, bo tych dzieci jest
dużo i finasowanie tego dowożenia dzieci do szkoły spoczywa na rodzicach, rodzice niestety
nie są zadowoleni i cały czas zwracają się z pytaniami co z naszym dowozem. Rozwiązują ten
problem w bardzo różny sposób z tego co wiem własnymi samochodami dowożą dzieci na
godz. 8ºº do szkoły i wykupują połowę biletu, żeby było taniej bo są rodziny gdzie jest dzieci
troje, czworo, a żadna gmina nie poczuwa się do tego, żeby finansować tym dzieciom dojazd.
Na razie te dzieci nie uciekają tylko korzystają z naszej szkoły no i dobrze bo mamy taki stan
jaki mamy. Jest wielki problem, nie wiem jak się nad tym problemem pochylić się, bo to nie
jest moja gestia, nie jestem osobą decyzyjną, bardzo bym chciała tym rodzicom pomóc ale po
prostu nie widzę możliwości. Poza tym szkoła sukcesywnie jest doposażana, przeprowadzane
są drobne remonty, które są niezbędne na funkcjonowanie bezpieczne i higieniczne placówki.
Zdzisława Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie – poinformowała, że w roku
szkolnym 2012/2013 liczba uczniów: szkoły podstawowej – 101, gimnazjum – 45, oddziału
przedszkolnego 15, punktu przedszkolnego 14. Liczba nauczycieli: pełnozatrudnionych -17,
w niepełnym wymiarze czasu pracy – 4. Wyniki egzaminu w gimnazjum z części
humanistycznej były wyższe niż w innych szkołach w powiecie, natomiast pozostałe wyniki
były wyżej średniej. Uważam, że były bardzo dobre, co roku są wyższe, lepsze także widać
te wyniki pracy nie tylko nauczycieli ale też i rodziców. W programie „Szklanka mleka”
uczestniczyło 116 osób, w programie „Owoce w szkole” brało udział 55 osób. W szkole
realizowano 2 programy: „Szkoła z klasą 2.0” oraz „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.
Szkoła brała udział we wszystkich konkursach na miarę swoich możliwości na miarę
możliwości uczniów. Skupiliśmy się na pracy z patronem naszej szkoły a więc Pułkiem
Ułanów Grochowskich, uczestniczyliśmy w pogrzebie ostatniego ułana rachmistrza
Sochodolskiego w Warszawie. Uczniowie uczestniczyli w konkursie dot. II Pułku Ułanów
Grochowskich i w nagrodę sponsorzy ufundowali wyjazd na Ukrainę. Szkoła opiekuje się
również obeliskiem na cmentarzu na ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach. Obecnie trwa budowa
sali gimnastycznej. W tym roku został wykonany remont w klasach Potrzeby lokalowe są
duże, brak jest klas lekcyjnych, nie ma miejsca na położenie pomocy dydaktycznych. Sala
gimnastyczna, która obecnie jest w szkole by się przydała ale musi zostać przeznaczona na
sale lekcyjne. W przyszłym roku planuję podzielić ją na dwie klasy lekcyjne i jeżeli będą
środki finansowe to powstaną dwie klasy lekcyjne.
Katarzyna Gałaszewska – Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak – poinformowała, że wyniki
w szkole podstawowej były bardzo dobre zadawalające, niestety wyniki w gimnazjum były
poniżej oczekiwań. W tym roku został przygotowany program naprawczy, który pozwoli
wyeliminować wyniki słabe. Szkoła jest nowoczesna, multimedialna, wyposażana na bieżąco
w różnorodne pomoce naukowe. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach nie tylko
gminnych, czy powiatu ale nawet województwa i Polski. Bardzo dużo jest osiągnięć
w dziedzinie sportu. Prężnie działa klub sportowy, który pozyskuje pieniądze z różnych
działań. Z pozyskanych przez klub środków szkoła posiada sprzęt sportowy na kwotę ponad
30 tys. zł. Jedyną taką bolączką szkoły jest to, że jest tylko 15 godzin tzw. świetlicy, do
której może uczęszczać 25 dzieci, dlatego, że tylko dla tylu dzieci można zapewnić tam
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bezpieczne przebywanie. Niestety w tym roku złożono 75 wniosków o pobyt w świetlicy. Nie
można zabrać wszystkich bo nie ma trzech nauczycieli dodatkowo, którzy mogą zapewnić
bezpieczeństwo dzieciom i części rodzicom odmówiono. W związku z tym jest potrzebny
pełny etat w świetlicy ze zwiększoną liczbą godzin czy nawet kilka godzin, które można by
było dać drugiemu nauczycielowi. Rozwiązują jeszcze trochę w tym roku tzw. zajęcia
projektowe, gdyż dzieci które uczęszczają na projekty zwolniły trochę świetlicę ale tych
dzieci nadal jest prawie 40. Dużo rodziców pracuje do późnych godzin a 25 uczniów może
być pod opieką jednego nauczyciela. Drugi problem to dojazd do szkoły. Dojeżdża ponad 70
dzieci, gdzie dzieci mają zapewniony dojazd o godz. 14ºº gdyby był jeszcze jeden kurs
wcześniejszy autobusu to by było mniej dzieci świetlicowych, zostały by tylko dzieci
rodziców tzw „pracujących”. Po godzinie 14ºº na świetlicy zostaje 10 -12 dzieci a od godz.
11ºº do 14ºº jest czasami 50 dzieci.
Anna Zachariasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poddubówku – powiedziała, bolączką
szkoły jest bardzo mała liczba uczniów i z roku na rok ta liczba zmniejsza się. Pomimo tego
uczniowie biorą udział w różnych konkursach i zdobywają dość dobre miejsca, chociażby
w sporcie trzy osoby dostały się do finału i jeździły na zawody do Łodzi. Szkoła bierze
udział w różnych uroczystościach na terenie całej gminy, powiatu, województwa. Wyniki
egzaminów średnie. Realizowane są różne projekty współpracując ze Stowarzyszeniem
„Prometeusz” szkoła realizowała projekt pt. „Oddolna inicjatywa – przystanek szkoła”,
w ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach artystyczno-plastycznych,
przyrodniczych „Spotkania z Suwalszczyzną”, komputerowych i szachowych. Inwestycja
w szkole to sala gimnastyczna wymagała potrzeby malowania.
Alicja Rawa-Cimochowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – poinformowała, że
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ubiegłym roku szkolnym działały koła
zainteresowań, część z nich to w ramach realizacji art. 42 karta nauczyciela a pozostałe
w ramach projektu unijnego Nowa Wieś nowa szkoła II. Uczniowie tak jak w innych szkołach
uczestniczą w różnych konkursach i zawodach sportowych. Szkoła uczestniczyła w różnych
akcjach i projektach edukacyjnych. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub
Wolontariusza oraz Uczniowski Klub Sportowy. 13 uczniów korzystało z dożywiania,
uczniowie wszyscy otrzymują bezpłatnie mleko w ramach programu „Szklanka mleka”,
uczniowie klas I-III w ramach programu „Owoce w szkole”. Szkoła współpracuje z policją –
sekcją prewencji i dzielnicowym, kuratorami sądowymi i pielęgniarka szkolną. W ramach
profilaktyki alkoholowej w szkole działa świetlica środowiskowo-profilaktyczna dla uczniów.
W ubiegłym roku szkolnym stypendia motywacyjne za wyniki otrzymało 8 uczniów.
Ubiegłoroczny zestaw zadań okazał się trudny dla uczniów. Do sprawdzianu przystąpiło 5
szóstoklasistów. Jeden uczeń uzyskał wynik najniższy, jeden bardzo niski, jeden niski. Dwóch
uczniów uzyskało wynik powyżej średniej. Troje uczniów posiada opinie z poradni
psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na trudności w nauce. Stwierdzono u nich aktualny
poziom ogólnego funkcjonowania intelektualnego w przedziale poniżej przeciętnej, bardzo
wolne tempo pracy itp. Wynik w tym roku jest bardzo słaby dlatego zostały zaplanowane
działania mające na celu poprawienie efektów kształcenia uczniów. Odbył się remont dwóch
pomieszczeń szkolnych, zostały pomalowane, zakupiono nowe meble do tych pomieszczeń.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów obudowano kaloryfery oraz zamontowano
narożniki. Pomalowano dach na wysokim budynku szkoły. W związku z zalaniem
pomieszczeń w piwnicy szkoły, w wyniku pękniętego zaworu przy wodomierzu w miesiącu
sierpniu oraz wrześniu odbył się remont tych pomieszczeń. Jeżeli chodzi o potrzeby to jest
potrzeba placu zabaw i sali gimnastycznej. Jest za mało godzin świetlicowych, bo tylko 13
godzin, a 10 dzieci przebywa w świetlicy nawet do godz. 16ºº. Natomiast świetlica w ramach
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zajęć szkolnych działa do godz. 15ºº pozostałe godziny dzieci przebywają w wiosce
internetowej w ramach projektu unijnego co nie do końca zgodne z prawem dlatego, że ta
Pani, nie odpowiada za te dzieci ona jest tylko opiekunem wioski internetowej. Dlatego
również w miesiącu kwietniu będę zwracała się z prośbą o zwiększenie ilości godzin
świetlicowych, żeby były godziny szkolne a nie w ramach tej wioski.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Suwałki za rok szkolny 2012/2013– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady – podziękował dyrektorom szkół za swój poświęcony czas i ogłosił
5 minut przerwy.
Po przerwie - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Jana Snarskiego
przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej.
Jan Snarski - Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Suwałkach przekazał informację na
temat rozwoju gazyfikacji na terenie miasta i gminy Suwałki. Przekazał informację
o zakończeniu procesu projektowania sieci gazowych oraz obiektów stacji r gazyfikacji gazu
LNG w m. Zielone Kamedulskie. Projekt jest realizowany przy pomocy dofinansowania ze
środków UE z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 10.2 pod nazwą:
„Zapewnienie dostępu gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu o technologię LNG”.
Podziękował osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie dokumentacji
i wydanie decyzji.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy podziękował dla Pana Jana Snarskiego za
determinację, zaangażowanie, że mimo wszystko ta inwestycja powstaje na terenie Gminy
Suwałki. Jest to inwestycja na naszym terenie tuż przy granicy miasta Suwałki i rzeczywiście
determinacja była wielka, żeby wybudować w tym miejscu. Było dużo problemów ale udało
się je rozwiązać.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
zmiany do wieloletniej prognozy finansowej polegającej na:
- zwiększeniu plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody
Podlaskiego na dofinansowanie dożywienia dzieci na terenie gminy w kwocie 6 300 zł;
- zwiększeniu plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody
Podlaskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 8 446 zł;
- zaplanowaniu wydatków na wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół
w Przebrodzie w kwocie 17 220 zł, budowa będzie sfinansowana w 2014 roku w ramach
powstałych oszczędności przy budowie sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie;
- zwiększenie środków na opłatę licencji w kwocie 18 500 zł za użytkowanie programu
komputerowego;
- w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2016
wykreślenie z przedsięwzięć z roku 2014 zadania pn. „Budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” ponieważ zadanie nie
spełnia kryteriów wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie, planowane
oczyszczalnie nie znajdują się na terenach chronionych, o których mowa w ustawie
o ochronie przyrody. Na dzień dzisiejszy mamy na tych obszarach pobudowanych część
oczyszczalni.
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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 XXXV/303/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
2013 rok.

na

Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 należy dokonać zmian
do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok. Po wprowadzonych zmianach
budżet gminy na 2013 rok został zrównoważony tj. wysokość planu dochodów jest równa
wysokości planu wydatków. Dodatkowe wpływy dochodów wystąpiły między innymi
z tytułu otrzymania odszkodowań za przyjęte grunty pod budowę dróg krajowych, wpływy
dodatkowe z podatku od nieruchomości od osób prawnych, oszczędności w ciągu roku na
przeprowadzonych przetargach: na budowę urzędu gminy, centrum kultury w Wychodnym
i Krzywem, sali w Przebrodzie. Na dzień dzisiejszy pozostały nierozdysponowane wolne
środki w kwocie 1 224 666,00 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę w 2014 roku rat
kredytów i pożyczek już zaciągniętych. W 2014 r. raty kredytów wynoszą 1 572 976,00 zł.
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 wraz z zaproponowanymi
zmianami.. 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.
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 XXXV/304/13
w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że projekt powyższej uchwały był
przedmiotem wspólnego posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady
Gminy w dniu 18 października 2013 r. Niektóre stawki obowiązujące w roku 2013 uległy
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o około
2,5 % i zostały zaokrąglone do pełnych groszy. Podwyższeniu na 2014 rok uległy stawki
w zakresie przedmiotu opodatkowania:
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- budynki lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 20 zł na
20,50 zł;
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
kwalifikowanym materiałem siewnym z 9,70 zł na 9,94 zł;
- budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie działalności statusowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,00 zł na 7,18 zł;
- gruntów pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
z 4,51 zł na 4,56 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
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
XXXV/305/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przerwa – 5 minut
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Maciej Suchocki – wyjaśnił, że rada gminy może ustalić wysokość średniej ceny żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (w tym przypadku
2014 r. ) na poziomie innym niż ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego propozycja Wójta Gminy o ustalenie średniej ceny żyta do
celów wymiaru podatku rolnego wynosi 52 zł za 1 q.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś wnioski.
Radny Piotr Taraszkiewicz wystąpił z wnioskiem o pozostawienie stawki podatku rolnego na
poziomie z roku 2013 tj. 50 zł za 1q.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Głosowało 14 radnych: za 9 radnych; - przeciw 4 radnych; - wstrzymał się od głosu 1 radny. Wniosek został przyjęty
większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt chwały. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 3 radnych,
wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XXXV306/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
- stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Rada Gminy przyjęła cenę żyta do ustalenia podatku rolnego 50 zł za 1 q, która stanowi
podstawę podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy.
Ad. 12
Rozpatrzenie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że propozycje stawek i opłat
lokalnych na 2014 były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy w dniu 18 października 2013 r.:
a) podatku od środków transportowych,
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił
z wnioskiem, żeby stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziome
2013 roku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawki podatku od środków transportowych na
poziomie 2013 roku.
b) podatku leśnego,
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił
z wnioskiem o ustalenie stawek podatku leśnego na 2014 rok w wysokości stawek
ustawowych.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawki podatku na podatek leśny na 2014 rok
w wysokości stawek ustawowych. Ustalona cena drewna do wyliczenia stawki
podatku leśnego wynosi 171,05 zł za m³ .
c) opłata miejscowa,
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił
z wnioskiem o pozostawienie opłaty miejscowej na poziomie 2013 r.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła opłatę miejscową na poziomie 2013 roku.
d) opłata targowa,
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił
z wnioskiem o pozostawienie opłaty targowej na poziomie 2013 r.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła opłatę targową na poziomie 2013 roku.
e) opłata od posiadania psów.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił
z wnioskiem odstąpienie od wprowadzenia w roku 2014 opłaty od posiadania psów.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się
nie było.
Rada Gminy większością głosów odstąpiła od wprowadzenia w roku 2014 opłaty od
posiadania psów.
Ad. 13
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że w postępowaniu przetargowym jakie
zostało przeprowadzone na odbiór odpadów komunalnych koszty przewoźnika były na
poziomie dosyć niskim w porównaniu do stawek, które zostały określone w uchwałach rady
gminy na początku tego roku. Po ostatnich kilku miesiącach doszliśmy do wniosku, że te
opłaty można zmniejszyć. W uchwałach dotyczących gospodarki odpadów zostały
wprowadzone zmiany, które wiążą się z obniżką stawek oraz doprecyzowano niektóre
zapisy, żeby było jasne, klarowne i ułatwiło wszystkim korzystanie z tych regulacji
prawnych. W przypadku regulaminu utrzymania czystości w gminie zostały wniesione pewne
poprawki. W celu usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oprócz
zbiórki szkła w ”gniazdach” w miejscowościach, wprowadzono również możliwość
gromadzenia szkła u źródła, czyli w gospodarstwie domowym. Wprowadzono również nowe,
zróżnicowane wielkości pojemników w związku z potrzebą dopasowania do indywidualnych
potrzeb i zgodnością z pojemnikami wymienionymi na nowym wzorze deklaracji, który to
określa odrębna uchwała. Projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Suwałki został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Suwałkach pod warunkiem zmiany w § 13 ust. 4 dotyczącego spalania na terenie
nieruchomości pozostałości roślinnych. W związku z tym, zwrócił się o wprowadzenie
autopoprawki polegającej na wykreśleniu z § 13 ust. 4 o treści „Dopuszcza się sporadyczne
spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi
to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców”.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie w/w autopoprawkę. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosów nie było, przeciw głosowało 13 radnych,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Autopoprawka nie została przyjęta.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXV/307/13
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że na podstawie wniosków
wprowadzono kwartalną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to zapobiec
częstym wysłaniom upomnień do mieszkańców w związku z nieopłaceniem zadeklarowanych
kwot, co było dodatkowym, zbędnym kosztem systemu, dzięki czemu między innymi
mogliśmy obniżyć stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Projekt
uchwały przewiduje, iż właściciele nieruchomości będą wnosili opłaty kwartalnie, 4 razy
w roku, a nie 12 razy w roku. Powyższe rozwiązanie zmniejszy koszty prowizji za przelewy
bankowe ponoszone w ciągu roku przez właścicieli nieruchomości, a także ułatwi pracę
w księgowości w Urzędzie Gminy Suwałki. Z uwagi na konieczność usprawnienia systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Sekretarz Gminy – zgłosił autopoprawkę do § 1 ust 1 pkt 2 projektu uchwały, który otrzymuje
brzmienie: „2) za kwiecień, maj, czerwiec – do 25 czerwca,” .

12

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie autopoprawkę. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosu 2
radnych. Autopoprawka została przyjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/308/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – poinformował, że projekt uchwał był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.
W związku z przeprowadzoną analizą systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały
zmniejszone stawki opłat miesięcznych od gospodarstw domowych oraz zmniejszone stawki
opłat za poszczególne pojemniki na odpady komunalne. Ustala się niższą stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 12,00 zł (obecnie
obowiązująca - 16,00 zł),
2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 24,00 zł (obecnie
obowiązująca - 32,00 zł),
3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 30,00 zł (obecnie
obowiązująca 41,00 zł),
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w przypadku nieselektywnego zbierana odpadów:
1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 20,00 zł (obecnie
obowiązująca - 24,00 zł),
2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 36,00 zł (obecnie
obowiązująca - 48,00 zł),
3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 42,00 zł (obecnie
obowiązująca 62,00 zł).
Zmiana podyktowana jest tym, że są wyższe środki finansowe, a pieniądze z tego tytułu mogą
być tylko i wyłącznie wydatkowane na gospodarkę odpadami w związku z czym, aby tych
pieniędzy nie pozostało w budżecie gminy został przygotowany w/w projekt uchwały.
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 XXXV/309/13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - uchwała
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku ze zmianą stawek za odbiór
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych
zmieniono wzory deklaracji wprowadzając nowe stawki. Wobec powyższego konieczne było
podjęcie uchwały określającej nowy wzór deklaracji uwzględniającej wprowadzenie zmiany
celem zachowania spójności regulacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
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 XXXV/310/13
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - uchwała stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że w związku ze zmianą regulacji
gospodarowania odpadów komunalnych, w tym zmianą regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki, należy dostosować pozostała regulację uchwałodawczą
w tym zakresie celem zachowania jej spójności i przejrzystości systemu. Wprowadzono
możliwość odbioru szkła u źródła, w celu usprawnienia zbiórki tej frakcji odpadów. Z uwagi
na konieczność usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędne
staje się podjęcie niniejszej uchwały.
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 XXXV/311/13
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przerwa 10 minut
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zamianę działki o nr geod. 142/2
o pow. 0,0391 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osinki na nieruchomość oznaczoną nr
geod. 34/4 o pow. 0,0603 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osinki dokonuje się w celu
uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem prawnym.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych (radna Marzanna Żylińska nie brała udziału w głosowaniu, była nieobecna na sali
obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXV/312/13
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Osinki
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/222/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
zasad i warunków ich korzystania, które stanowią własności w zarządzie Gminy
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym zachodzi potrzeba określenia w drodze uchwały przez organ danej
jednostki samorządu terytorialnego ustalenie lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz
zasad i warunków korzystania z nich. Zmiana uchwały polega na wprowadzeniu do
załącznika dwóch przystanków tj. Przebród – plac szkolny gdzie autobus przywozi dzieci
i tam zawraca się. I przystanek Piertanie - utworzenie dodatkowej linii dla PKS, żeby dzieci
były dowożone do szkoły w Starym Folwarku. Podjęcie powyższej uchwały jest to wymóg do
uzyskania zezwolenia przez PKS na komunikację publiczną.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych (radna Marzanna Żylińska nie brała udziału w głosowaniu była nieobecna na sali
obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXV/313/13 zmieniającej uchwałę
Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, które stanowią
własności w zarządzie Gminy Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
samorząd zobowiązany jest co roku przyjąć roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca samorządów może odbywać się poprzez zlecenie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności inne formy określone w ustawie o pożytku publicznym
i o wolontariacie. Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz określa formy i zasady współpracy z tymi
organizacjami w roku 2014, wysokość środków i priorytetowe zadania przewidziane do
realizacji w ramach programu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (radna Marzanna Żylińska nie brała
udziału w głosowaniu była nieobecna na sali obrad), głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXV/314/13
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki
z organizacjami
pozarządowymi na 2014 rok – uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/290/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wigry na lata 2013-2023.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że plan odnowy Miejscowości Wigry na
lata 2013-2023 opracowany został z inicjatywy mieszkańców wsi jako dokument niezbędny
do aplikowania o środki możliwe do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na remont dachu kościoła w m. Wigry. Przyjęty wcześniej Plan Odnowy
Miejscowości Wigry wymaga uzupełnienia o elementy nie ujęte wcześniej tj. opis obszarów
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości oraz zadania do wykonania
w ramach Programu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych (radna Marzanna Żylińska nie brała udziału w głosowaniu była nieobecna
na sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było,
wstrzymał
się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XXXV/315/13 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/290/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 29
lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wigry na lata 20132023 - uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 22
Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych w 2013 r.
przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady przekazał, że wraz z materiałami na sesję radni
otrzymali:
- informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych (pismo
znak: Or.0043.20.2013.RG z dnia 18.10.2013 r. ) – załączniki nr 22;
- informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza
gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy (pismo znak
Or.2124.17.2013.RG z dnia 18.10.213 r.) – załącznik nr 23.
Ponadto Wojewoda Podlaski przedstawił informację w sprawie złożonych oświadczeń
majątkowych. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady złożyli w ustawowym terminie swoje
oświadczenia majątkowe. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono pewne nieprawidłowości.
W związku z tym Wojewoda Podlaski zobowiązał do wyeliminowania wskazanych uwag
przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.
Pytań i uwag do przedłożonych informacji nie zgłoszono.
Ad. 23
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz- Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtys wsi Krzywe odnośnie zalewania drogi we wsi Krzywe – rzeczywiście ta droga jest
zalewana jak są duże opady deszczu, czy są roztopy śniegu. Jego zdaniem są trzy propozycje,
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które by mogły ten problem rozwiązać. Jedna z propozycji jest taka, żeby tam ewentualnie
zainstalować pompę, która na zasadzie pływaka będzie włączała się i tą wodę
wypompowywała do studni chłonnej. Jak widzimy studnie chłonne, które zostały
wybudowane są za małe, częściowo zamulone, zanieczyszczone, co powoduje, że woda nie
jest wchłaniana w grunt. Druga metoda to przebudowanie, położenie rury i wyprowadzenie
tej wody tam dalej do bagien po gruntach prywatnych. ale trzeba by było dojść do
porozumienia z właścicielami. Trzecia możliwość to na tej całej działce jak w największej
powierzchni wybudować zbiornik retencyjny otwarty, żeby to ewentualnie odparowywało tak
jak to robią przy dużych drogach wojewódzkich ewentualnie krajowych aczkolwiek
w okresach zimowych może być z tym różnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tam jest naturalny dół i zawsze była
woda a robiąc otwarty zbiornik retencyjny ta woda sama napłynie z okolicznych bagien. To
co zbiera się z asfaltu łącznie z chodników trzeba odprowadzić dalej. Zaproponowane
rozwiązania nie dadzą efektu. Czy projektanci tej drogi dobrze przeliczyli ilość opadów,
która zbierze się z tej powierzchni. Kiedyś była mowa, żeby przyłożyć rurę, przekopać, aż do
rowu przy ulicy Sejneńskiej i wtedy to będzie rzeczywiście odprowadzane poza cały ten teren
podmakający.
Sekretarz Gminy - nawet w tej chwili nad tym tematem zastanawiają się sanitarnicy jak ten
temat rozwiązać i my nad tym pracujemy i musimy znaleźć właściwe rozwiązanie.
- Odnośnie drogi w m. Krzywe w kierunku do plaży – poinformował, że droga zostanie
sprawdzona w terenie. Jeżeli będzie taka potrzeba zostanie podsypana żwirem, bądź
uzbrojona destruktem.
- Odnośnie drogi w m. Krzywe w kierunku do Pana Stefana Mackiewicza - oczywiście ten
żwir z wykopu będzie mógł być wywieziony na tą drogę. Po okazaniu granic drogi
w terenie przez geodetę można będzie wykarczować zakrzaczenie przy tej drodze.
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie żwirowania dróg - wyjaśnił, że gmina na bieżąco, kiedy
są takie potrzeby to zleca wykonawcy i wykonawca równa drogi, ewentualnie uzupełnia
ubytki. Zostanie sprawdzone w terenie i ustalone czy jest potrzeba żwirowania.
- Odnośnie zbierania popiołu – poinformował, że zgodnie z regulaminem najbliższy wywóz
popiołu jest zaplanowany w miesiącu grudniu. Z tym popiołem jest to bardzo trudne, bo
postawić jeden pojemnik na popiół w miejscowości, to jak ten popiół dostarczyć i uważam, że
najlepszym rozwiązaniem będzie jak każdy będzie miał na swojej posesji jakiś zbiornik
i w przypadku kiedy śmieciarka przyjedzie odebrać ten popiół zabierze. Oczywiście popiół na
drogi gruntowe można wysypywać. Jest możliwość też na własny koszt zwiezienie do
PSZOK-u. W niektórych przypadkach jeżeli jest taka potrzeba, no to zwiększymy
częstotliwość odbierania popiołu.
- Odnośnie odpowiedzi na wnioski, które są składane do budżetu gminy – poinformował, że
wnioski do budżetu trafiają w swoim czasie na komisje pod obrady, wójt przygotowuje
projekt budżetu. Także nie wszystkie te wnioski znajdują się w budżecie. Jeszcze one nie
przeszły przez komisje nie został jeszcze przygotowany projekt budżetu, więc można tylko
odpowiedzieć, że ten wniosek zostanie rozpatrzony powiedzmy za miesiąc.
- Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że do 16 listopada Wójt Gminy ma termin przedłożenia
projektu budżetu dla rady gminy, który będzie opublikowany na stronie internetowej urzędu
gminy i wyłożony w urzędzie gminy. Także w tym okresie od 30 września (taki jest termin
składania wniosków) do 16 listopada nie możemy udzielić odpowiedzi ponieważ trwają
jeszcze prace nad projektem budżetu - dlatego nie ma odpowiedzi. Wójt Gminy projekt
budżetu przedkłada radzie gminy i dla mieszkańców do wiadomości a dopiero później
uchwałą rady gminy przyjmuje, bądź wprowadza zmiany do budżetu. Z reguły zawsze
w miesiącu grudniu jest uchwalany budżet na rok przyszły. W tej chwili dwa tygodnie zostało
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pracy nad projektem budżetu, dlatego na wnioski do projektu budżetu do dnia 16 listopada nie
będzie żadnych odpowiedzi ponieważ jeszcze trwają prace nad projektem budżetu gminy.
- Odnośnie udzielania opinii przez radcę prawnego – powiedział, że urząd nie ma podstaw,
żeby negować tą opinie i występować o nową. Jeżeli ewentualnie ktoś widzi, że ta opinia jest
niezgodna z prawem no to powinien przedłożyć inną opinię dla nas, wtedy będziemy z nim
mogli ją skonfrontować.
- Odnośnie zabrania pojemników z Gawrych Rudy i spod szkoły – powiedział, że pojemniki
zostaną zabrane. Tylko jest kwestia gdzie postawić pojemnik, które są w Gawrych Rudzie,
sołtys z Gawrych Rudy mówi, że on tego pojemnika nie chce, ewentualnie może w ogóle
zabrać a ludzie będą ewentualnie wozili to szkło do pojemnika, który stoi pod Dąbkiem.
- Odnośnie drogi Krzywólka-Biała Woda – wyjaśnił, że podczas przerwy ustalił z radną, że
dotyczy to drogi na terenie miasta, która jest drogę powiatową.
- Odnośnie terenu cmentarza w Magdalenowie – wyjaśnił, że obecnie jest prowadzone
postępowanie administracyjne przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach dotyczące ustalenia
własności cmentarza, czyj ten cmentarz ma być, czy parafialny czy Urzędu Gminy. Gmina do
tej pory nie wykładała żadnych środków finansowych, ten cmentarz był poza zarządzaniem
gminy. Także gmina w tej chwili nie będzie tam wykonywała żadnych robót. Jeżeli sprawa
zostanie definitywnie zakończona, czy będzie ewentualnie właścicielem parafa to będzie
można jakieś roboty wykonać ale w chwili obecnej nic tam nie zrobimy.
- Odnośnie odśnieżania drogi Białe-Niemcowizna - poinformował, że w tej sprawie wystąpi
do Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
- Odnośnie postawienia znaku zakazu jazdy rowerom na drodze w Starym Folwarku –
odpowiedział, że zostanie sprawa przeanalizowana i podjęte zostaną stosowne rozwiązania.
- Odśnieżanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Przebrodzie – wyjaśnił, że jeżeli droga
zostanie oddana do użytku, to właściciel drogi będzie ten chodnik odśnieżał. W przypadku
kiedy oddziela pas zieleni między drogą a chodnikiem wtedy właściciel posesji powinien
chodnik odśnieżać.
- Odnośnie drogi (tzw. łącznika) we wsi Nowa Wieś – poinformował, że zostanie dokonana
lustracja drogi w terenie i jeżeli będzie potrzeba to pobocze zostanie uzupełnione jeżeli
rzeczywiście jest takie wysokie i zagraża bezpieczeństwu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysa wsi Nowa Wieś
o przypomnienie interpelacji, dotyczącej, że radni niezgodnie z prawem sprawują mandat.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że posiada informację, że są radni którzy byli karani
sądownie i nadal pełnią funkcję radnego, chciałby, żeby to zostało sprawdzone.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie pod względem
prawnym.
Sławomir Mitros - radca prawny wyjaśnił, że jeżeli sołtys posiada takie informacje to
powinien je przekazać Przewodniczącemu Rady. Sytuacja prawna jest taka, że składa się
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oświadczenie przed wyborami, czy się jest karanym, czy nie, w trakcie kadencji takiego
obowiązku nie ma. Jeśli takie sygnały są, to proszę Przewodniczącemu Rady przekazać.
Natomiast, żeby teraz przewodniczący zażądał aby wszyscy radni złożyli oświadczenia
o niekaralności albo dostarczyli zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, to takiej
podstawy prawnej i takiego uprawnienia Przewodniczący nie ma. Jeśli są takie informacje to
uważam, że Pan jako funkcjonariusz gminy powinien je też przekazać o kogo chodzi.
Przewodniczący Rady – powiedział, że plotkami nie zajmuje się a nie wpłynęła żadna
informacja od instytucji, które się tym zajmują. Jeśli ktoś jest karany, sąd ma obowiązek
mnie zawiadomić, nie zostało to dokonane.
Radny Jarosław Ostrowski – powiedział, że rozmawiał z niektórymi mieszkańcami
z Nowej Wsi , którzy mówili, że część co sołtys opowiada, to wymyśla sobie wiele rzeczy, że
sołtys mówi w ich imieniu a oni o tym nic nie wiedzą.
Przewodniczący Rady – powiedział, że sołtys może wypowiadać się
mieszkańców, jeśli jest protokół z zebrania wiejskiego.

w ich imieniu

Sołtys wsi Nowa Wieś zwrócił się do radnego Jarosława Ostrowskiego i powiedział –
„Panie radny w czasie pobytu miał Pan trudności z trzeźwym myśleniem”.
Radny Jarosław Ostrowski – powiedział: „pewnie tak, ale w takim razie nie mam papierów
takich jak Pan”.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Nie zgłoszono.
Ad 25
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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