P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/14
z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 31 stycznia 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 do 1010 w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki, ul.
Kościuszki 71.
Obrady XVI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Józefowicz Mariusz Waldemar
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir Mitros –
radca prawny, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIX Sesji Rady Gminy.
Powitał Wójta Gminy, radnych pracowników urzędu, sołtysów, gości oraz inne osoby
przybyłe na sesji. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 20 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do
załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej”. Potrzeba podjęcia uchwały wynika
z ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą
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zmianą od 1 stycznia 2014 r. Wójt jako zadanie zlecone będzie wypłacał nowe świadczenie –
dodatek energetyczny. O dodatek będą mogły ubiegać się osoby pobierające dodatek
mieszkaniowy. Ponieważ dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez Kierownika GOPS,
zatem także przyznawaniem i wypłatą tego nowego świadczenia powinien zająć się także
kierownik GOPS.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej zmiany do
porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Proponowana zmiana do porządku
obrad została przyjęta jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną poprawką. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny.
Porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty większością głosów.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za
2013 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Taciewo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Żyliny.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej.
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Suwałki w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2014 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania spraw z zakresu
administracji publicznej.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVIII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół
z XXXVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Wójt Gminy zapoznał z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie
wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzania planowanej kwoty długu oraz o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Suwałki.
Kopia Uchwały Nr RIO.V-00312-14/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku - stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXVIII sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. – stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy była przeprowadzona
kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tytuł kontroli brzmiał: lokalizacja i budowa
lądowych farm wiatrowych w latach 2009-2013 z uwzględnieniem zadań z zakresu
wcześniejszego mający istotny wpływ na kontrolowaną tematykę. Najwyższa Izba Kontroli
oceniła pozytywnie działania organów gminy w zakresie tej tematyki kontroli. Pozytywna
ocena wynika z przestrzegania procedur dotyczących lokalizowania farm wiatrowych,
prowadzenia zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska, postępowań
w sprawach o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację tego typu
przedsięwzięć i zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurach związanych z lokalizacją
elektrowni wiatrowych. Jak wiemy ta kontrola była wynikiem nagonki między innymi
naszych polityków na wszystkie samorządy, który podjęły te działania. Z tego co wiadome
kontrole w Gminie Przerośli i Gminie Jeleniewo wypadły również pozytywnie.
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Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Grzegorza
Goliczewskiego Dyrektora Oddziału PKO Bank Polski w Suwałkach.
Grzegorz Goliczewski Dyrektor Banku PKO Bank Polski Oddział w Suwałkach podziękował
Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu.
Celem wizyty na sesji jest zachęcenie skorzystania z usług PKO Bank Polski SA.
Dorota Boniszewska – kierownik PKO BP w Suwałkach zapoznała z ofertą Programu
Bankowości Osobistej. Klienci Programu Bankowości Osobistej korzystają z bezpośredniej
obsługi prowadzonej przez doradcę, którego rolą jest wszechstronna pomoc w zarządzaniu
i pomnażaniu powierzonych finansów. Zaprosiła do zapoznania się szczegółami powyższej
oferty podczas indywidualnego spotkania z doradcą.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji zapoznał ze sprawozdaniem
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 27 stycznia 2014 r. sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji
Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia odbytego w dniu 21 stycznia 2014 r. Komisji Gospodarczej
Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Społecznej Rady Gminy z posiedzenia odbytego w dniu 13 stycznia 2014 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Nowa Wieś – odnośnie sprawozdania z Komisji Gospodarczej powiedział, że
wpłynęły nowe wnioski o zagospodarowanie przestrzenne. Aktualnie mamy chyba 17
wniosków mieszkańców nie rozpatrzonych o zagospodarowanie przestrzenne, wpłynęły
następne 4, czyli mamy ponad 20. Ile ma wpłynąć wniosków, żeby była wystarczająca ilość,
bo to jest paranoja swego rodzaju, skoro 20 wniosków nie jest rozpatrzonych przez
kilkanaście lat. Następna sprawa, jeśli chodzi o sprawozdanie z Komisji Społecznej, więc
zaistniały Panie Przewodniczący nowe okoliczności, wprowadzono nowe taryfy.
Wprowadzono nowe taryfy wbrew woli rady, wbrew decyzji rady i zaistniały nowe
okoliczności. Bardzo przepraszam to jakieś nieporozumienie. Uważam, że powinno się
rozpatrzyć wniosek odnośnie zmiany tego administratora. Chciałbym jeszcze złożyć
interpelacje odnośnie wprowadzenia nowych taryf wody. Szanowni państwo to co
otrzymaliśmy wraz z fakturami od firmy Wodnik, takie pismo, w którym Wójt wyraża zgodę na
wprowadzenie nowych taryf i zaznacza to tym, że rada gminy nie podjęła decyzji. Ja
przepraszam szanowna rado, w dniu 4 grudnia 2013 r. nad czym żeście głosowali,
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odrzuciliście nowe stawki, więc jak można napisać, że rada gminy nie podjęła decyzji w tej
sprawie. Jest to karygodne. Panie Przewodniczący, zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę, wprowadzając nowe taryfy wody nie zatwierdzone przez radę popełnia
się wykroczenie. Chciałbym zapytać, czy rada gminy wystąpi z wnioskiem do sądu grodzkiego
odnośnie wprowadzenia stawek nie zatwierdzonych przez radę gminy, bo tak mówi ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę art. 29 ustawy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak samo należy
wystąpić z wnioskiem do sądu grodzkiego odnośnie wprowadzenia nowych podwyżek na
wodę, nowych taryf. Ustawa mówi, że administrator powinien 7 dni wcześniej powiadomić
odbiorców o zmianach taryf, a później dopiero po 7 dniach może wprowadzić te taryfy. Więc
nie dokonując tego obowiązku jest to również wykroczenie, art. 24 pkt 7 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę. Szanowni państwo, szanowana rado nie wiem kto tutaj jest ważniejszy
skoro Wójt wbrew woli rady wprowadza podwyżki, więc ja nie wiem czy rada zajmie jakieś
stanowisko w tej sprawie może jakieś oświadczenie złoży mieszkańcom, jeżeli nie, to będziemy
wiedzieli jak rada, że rada pełni rolę pacholską”.
Przewodniczący Rady – Panie sołtysie ja prosiłem na początku, żeby było konkretnie, jeśli
Pan nie będzie tego przestrzegał, odbiorę Panu głos, proszę o pytania.
Sołtys wsi Nowa Wieś – szanowni państwo zgodnie ze statutem powinniście dzisiaj pełnić rolę
nadzorczą.
Przewodniczący Rady – znamy statut Panie sołtysie bardzo dobrze. Bardzo proszę po raz
kolejny zwracam uwagę, to są interpelacje i zapytania, a nie Pana opinie i wnioski.
Sołtys wsi Nowa Wieś – dobrze Panie Przewodniczący, ja dziękuję to wszystko.
Sołtys wsi Sobolewo – po zapoznaniu się z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa
podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
zapytał, czy Urząd Gminy może wystąpić z wnioskiem do Urzędu Województwa Podlaskiego
o dotację w celu udrożnienia rzeki we wsi Sobolewo między jednym mostem a drugim. Teraz
jest taka sytuacja, że właściciele tych działek nie żyją, drzewa są pozwalane do rzeki, ta rzeka
robi nowe koryto i na część przyległych pól nie można wjechać. W 2013 roku na wiosnę była
przebudowa linii energetycznej i słupy z działek prywatnych zostały przeniesione w pobocze.
Tylko że jeden słup został przeniesiony a została skrzynka. Pan Bartoszewicz właściciel tej
działki zgłaszał i z tego co wiem na wiosnę ma robić płot, otrzymał decyzję. Jak postawi płot
to my nie otworzymy skrzynki energetycznej, a skrzynka to jest urzędu gminy, bo odczytuje
przepompownię.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się z zapytaniem odnośnie dalszego losu wiaty
przystankowej w Starym Folwarku, która w trakcie jakiegoś tam wypadku została częściowo
rozwalona. Na dzień dzisiejszy jest otaśmowana przez policję aczkolwiek już tam ktoś
wchodził, bo na tych gruzach leżą jakieś butelki, puszki, więc chyba trzeba ją rozebrać.
Wiadomo jest, że jak droga wojewódzka powstanie to tego przystanku w tym miejscu nie
będzie, gdyż powstały już oznakowania nowego przystanku i on jest przesunięty w stronę wsi
Leszczewek. Uważam, że na dzień dzisiejszy trzeba to skutecznie zabezpieczyć i rozebrać, żeby
komuś na głowę nie zawaliło się.
Sołtys wsi Krzywe – w sprawie odśnieżania z prośbą mieszkańców, żeby sprzęt wyjeżdżał
wcześniej przed godziną piąta, ponieważ ludzie dojeżdżają do pracy daleko i za późno jest
odśnieżane. Następna sprawa to, żeby było odśnieżanie również w weekendy a nie czekać aż
do poniedziałku, ponieważ niektórzy ludzie pracują, niektórzy chcą dojechać do kościoła, czy
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w ogóle chcą normalnie żyć. Zwróciła się również z prośbą, że jak są odśnieżane drogi, żeby
w tym samym czasie była odśnieżana ścieżka rowerowa ponieważ stanowi bezpieczny trakt do
przystanku PGK. W jakiś sposób porozumieć się z Urzędem Miasta, żeby miasto odśnieżało tą
swoją część do PGK, żeby teren miasta włączyć na oczyszczalnie ścieków, żeby odśnieżając
ulicę Sejeńską odśnieżyli do oczyszczalni ścieków. Zapytała jak wygląda sprawa, kto odśnieża
chodnik w Krzywem.
Przekazała, prośbę od mieszkańców, żeby pochwalić Panie z pokoju nr 7 Urzędu Gminy za
naprawdę życzliwą, serdeczną obsługę przy podpisywaniu nowych deklaracji.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – Panie Wójcie ja mam pytanie, temat zaczął sołtys
z Nowej Wsi, ale rzeczywiście te sformułowanie pisma jest źle przez ludzi odbierane. Ludzie
mnie pytają to rada gminy nie miała czasu, żeby nad uchwałą zagłosować. I ludzie te pismo
odbierają w ten sposób, że to rada gminy nie mała czasu, żeby zagłosować i dlatego jest
drożej. Należało by to pismo sprostować, że rada gminy odrzuciła proponowaną stawkę ale
z mocy ustawy weszły nowe taryfy. Nie róbmy zamieszania, bo teraz zrobił się ferment
niesamowity. Odczytał treść pisma, które zostało przekazane mieszkańcom gminy.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – przeanalizujemy tą sprawę z radcą prawnym i skorygujemy.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że chciałby, żeby to było w ramach jakiegoś
obwieszczenia, żeby dotarło do ludzi bo nie może być takiego kłamstwa.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie zostały wznowione obrady.
Ad. 7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2013
rok.
Przewodniczący Rady – niniejsze sprawozdanie było przedmiotem wnikliwej analizy na
poszczególnych komisjach Rady Gminy Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że tak jak każdego roku
w miesiącu styczniu organ prowadzący dokonuje analizy wydatków poniesionych na
wynagrodzenia nauczycieli za poprzedni rok budżetowy. Taka analiza została dokonana
w sprawozdaniu, które zostało przedłożone radzie gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
dyrektorom szkół. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem w grupie nauczycieli, która nie
była dofinansowana w 2013 roku są nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi.
W związku z czym, tym nauczycielom należy wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające.
Stażystom należy wypłacić kwotę 117,81 zł a nauczycielom kontraktowym 4 630,21 zł.
Powyższe dodatki organ prowadzący szkoły jest zobowiązany wypłacić do 31 stycznia
2014 roku.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2013 rok – stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
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Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą o ujęcie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki zmian do budżetu na rok 2014 do
załącznika Nr 1. Szczegółowo omówiła dodatkowe zmiany budżetu na 2014 r., na które
złożyły się:
- po stronie planu dochodów: wprowadzono dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za I kwartał 2014 r. dla świadczeniobiorców, skorygowano planowaną
dotację o kwotę 3 823,00 zł na projekt pn.„Uwierz w siebie – Spróbuj – stań się
aktywnym”;
- po stronie planu wydatków: odpowiednio do skorygowanych dotacji skorygowano plan
wydatków na poszczególne zadania, ponadto zwiększono planowaną dotację dla Miasta
Suwałki na dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół podstawowych, punktów
przedszkolnych, gimnazjów na łączną kwotę 120 000,00 zł, zmniejszono dotację na
oddziały przedszkolne o kwotę 40 000,00 zł, zwiększono plan wydatków na projekt
„Suwalski Internet Równych Szans” na zakup komputerów w zakresie wkładu własnego,
zwiększono dotację na zakup samochodów strażackich o kwotę 40 000,00 zł oraz
zwiększono wydatki na opłatę składek PFRON za pracowników Urzędu Gminy Suwałki
o kwotę 660,00 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 2014-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/331/14 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014
rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż dodatkowe zmiany wprowadzone do budżetu
Gminy Suwałki na 2014 r. omówiono przy zmianach wprowadzonych do uchwały w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
Poinformowała, iż w związku z wprowadzonymi zmianami do projektu uchwały zostaną
wprowadzone dodatkowe załączniki: nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych w 2014 roku”, nr 6 „Plan dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 2014 rok”, nr 7 „Dotacje
celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem zmian głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/332/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
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Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 139/4 w obrębie ewidencyjnym Gawrych
Ruda w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod.
1/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda. Sprawę sprzedaży powyższej
nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/333/14
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda – stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 35/1 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 39/3
położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy. Sprawę sprzedaży powyższej nieruchomości
pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu
18 października 2013 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/334/14
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa.
Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 42 w obrębie ewidencyjnym Turówka
Nowa w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr
geod. 41/3 i 43 położonych w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa. Sprawę sprzedaży
powyższej nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy
Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/335/14
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
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położonej w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa - stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Taciewo.
Alicja Przekop Kierownik Ref. ds. IG poinformowała, że jest to działka, która zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługowomieszkaniową. Jest położona przy drodze prowadzącej przez wieś Taciewo, o pow. 0,23 ha
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Sprawa sprzedaży powyższej
nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na
posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/336/14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Żyliny.
Alicja Przekop - Kierownik Ref ds. IG omówiła projekt uchwały. Nabycie nieruchomości
dotyczy terenu gruntu zajętego pod drogę gminną we wsi Żyliny. Obecnie jest wykonywana
budowa drogi wojewódzkiej i żeby wykonać zjazd należy uregulować stan prawny. Sprawę
nabycia powyższej nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady
Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/337/14
w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Żyliny - stanowi załącznik nr
18 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS – poinformowała, że został ustanowiony rządowy program
uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe
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w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.
P. z 2013 r., poz. 1024) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może
udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku
uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego
poziomu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/338/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS wyjaśniła, że w związku z tym, że został ustanowiony
rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024)
należy uaktualnić uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/339/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Suwałki w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS - wyjaśniła, że przyjęcie przez radę gminy wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Suwałki w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 umożliwi dyrektorom szkół wydanie posiłku dzieciom
wyrażającym chęć zjedzenia obiadu w szkole.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/340/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
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dożywiania „Pomoc Gminy Suwałki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - stanowi
załącznik nr 21 do protokołu
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z uchwałą Nr
XXXIV/294/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Pani Katarzyny Gałaszewskiej, Radnej Gminy Suwałki, zachodzi
konieczność dokonania zmiany w składzie osobowym Komisji Społecznej. Mamy nowego
kolegę radnego, który nie pracuje w żadnej komisji. Przewodniczący Rady zgłosił radnego
Mariusza Waldemara Józefowicza do składu Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Radny Mariusz Waldemar Józefowicz wyraził zgodę.
W treści uchwały został wpisany do składu Komisji Społecznej Mariusz Waldemar
Józefowicz.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/341/14 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady
Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 22 do protokołu
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2014 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/342/14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy na 2014 rok - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania spraw z zakresu administracji
publicznej.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem zmiany ustawy
Prawo energetyczne – od 1 stycznia 2014 roku gmina może przyznać dodatek energetyczny
dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zdefiniowała grupę odbiorców wrażliwych. Pod podjęciem odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej. O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która ma na siebie decyzję o
dodatku mieszkaniowym i ma na siebie umowę z Zakładem Energetycznym. W zależności od
ilości osób w rodzinie dodatek odpowiednio wynosi od 11- 16 zł. Do wniosku o dodatek
energetyczny należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
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Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/343/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 21
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – zwrócił się do sołtysa wsi Nowa Wieś, żeby
interpelacje które skierował do niego sprecyzował na piśmie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie zapytania sołtysa wsi Nowa Wieś w sprawie złożonych wniosków o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowa Wieś poinformował, że odpowiedź
zostanie udzielona na piśmie. Wyjaśnił, że w chwili obecnej około 30 wsi z terenu Gminy
ma opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i na pewno w pierwszej
kolejności będą robione te miejscowości gdzie tych planów nie ma.
- Sołtysowi wsi Sobolewo odnośnie udrożnienia rzeki odpowiedział, że Urząd Gminy wystąpi
z pismem do Zarządu Melioracji Wodnych w Suwałkach, żeby tą rzekę udrożnili.
Alicja Przekop – Kierownik Ref ds. IG udzieliła odpowiedzi odnośnie zapytania sołtysa wsi
Sobolewo dotyczącego ustawionej skrzynki na prywatnych gruntach – poinformowała, że
Urząd Gminy wystąpił z pismem do Zakładu Energetycznego o przeniesienie skrzynki.
Zakład Energetyczny przysłał do podpisania umowę na przeniesienie skrzynki w pas drogowy
ustalając kwotę do zapłaty przez Gminę w wysokości 4 tys. zł. W związku z tym, ustalono
z właścicielem gruntu, na którym zlokalizowana jest skrzynka, że wystąpi we własnym
zakresie do Zakładu Energetycznego o przeniesienie skrzynki ponieważ chce postawić
ogrodzenie, które będzie kolidować ze skrzynką.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie:
- Radnej Jolanty Sztermer odnośnie wiaty przystankowej w Starym Folwarku – odpowiedział,
że wiata przystankowa w m. Stary Folwark zostanie rozebrana, ponieważ ten przystanek
będzie w innej lokalizacji po wybudowaniu drogi Suwałki-Sejny.
- Sołtys wsi Krzywe odnośnie odśnieżania dróg – z odśnieżaniem to widzimy jak jest kiedy
powiedzmy wieje i wszystkie drogi są zawiane no to też my nie odśnieżamy całej gminy.
Tak naprawdę nie wszystkie drogi trzeba odśnieżać. My dzisiaj czekamy na zgłoszenia
sołtysów i te miejsca gdzie są zgłaszane odśnieżamy. Ze względów oczywiście
oszczędnościowych z reguły staramy się wysyłać sprzęt w teren o godz. 2°°, 3°° w nocy.
Wieczorami dzwonimy do wykonawców, żeby drogi do godz. 6 już były odśnieżone. Ze
względów oszczędnościowych nie jesteśmy w stanie wszystkich dróg odśnieżyć.
W przypadku weekendów, jeżeli są opady śniegu może inaczej do tego podchodzimy,
czekamy aż przestanie padać śnieg i wtedy odśnieżamy. Odnośnie odśnieżania chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Krzywem obowiązek odśnieżania należy do zarządcy drogi.
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- Odnośnie sprostowania pisma Wójta Gminy, które zostało wysłane do sołtysów w sprawie
zmian stawki ceny za wodę i ścieków odpowiedział, że zostanie sprostowane i przesłane
sołtysom dodatkowe inne pismo
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy zwróciła się do;
- sołtysów wsi o odbieranie decyzji wymiarowych na rok 2014 w pokoju nr 21 Ref.
Finansowy Urzędu Gminy;
- radnych o odbieranie PIT za rok. 2013 w pokoju nr 20 Ref. Finansowy Urzędu Gminy.
Sołtys wsi Nowa Wieś – odnośnie zagospodarowania przestrzennego powiedział: „Panie
Wójcie od kilku lat te wnioski leżą , jeżeli ich nie ujął Pan dotychczas to jest pański błąd.
Jeżeli będzie Pan udzielał pisemnej odpowiedzi, chciałbym żeby Pan porównał, ile w każdej
miejscowości na terenie gminy jest nie rozpatrzonych wniosków, myślę, że my prowadzimy
w tej mierze. Myślę, że ludzie będą znali nastawienie Wójta dotyczące planu
zagospodarowania i rozwoju określonych miejscowości. Tak samo chciałbym, jeżeli by to
było możliwe w sprawie tych dopłat na energię elektryczną, chciałbym jakąś ustawę, żeby to
ludziom przekazać żeby wiedzieli.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS odpowiedziała, że we wsi Nowa Wieś nikt nie ma
dodatku mieszkaniowego.
Ad. 23
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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