P R O T O K Ó Ł Nr XL/14
z obrad XL Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 lutego 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 do 1110 w
sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Kościuszki 71.
Obrady XL 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: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy
referatów i jednostek organizacyjnych, radni powiatu, radcy prawni, sołtysi wsi oraz
przedstawiciele mediów - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XL Sesji Rady Gminy. Stwierdził,
że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiar
konfliktu na Ukrainie.
Następnie powitał Radnych Powiatu - Stanisława Szwengier i Zbigniewa Mackiewicz,
Tadeusza Chołko – Wójta Gminy, Zbigniewa Mackiewicz – Sekretarza Gminy, Danutę
Bućko – Skarbnik Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów wsi, radców prawnych,
przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Maciej Suchocki poinformował, iż porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji. Zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub wnioski do porządku
obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
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porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie następujący porządek obrad XL sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Sprawozdanie z realizacji:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Suwałki za 2013 rok;
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy
ul. Tadeusza Kościuszki 71.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy Suwałki dotyczących założeń rozmieszczenia na terenie gminy
Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy
przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Suwałki
był dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu 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 XXXIX 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 01 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXIX sesji w dniu 31 stycznia 2014 r. – stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
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 19 lutego 2014 r. sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji
Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia odbytego w dniu 18 lutego 2014 r. Komisji Gospodarczej Rady
Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Społecznej Rady Gminy z posiedzenia odbytego w dniu 14 lutego 2014 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 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 – powiedział, że na ubiegłej sesji interpelował do Wójta Gminy
o sporządzenie wykazu wniosków o przekształcanie gruntów w planie zagospodarowania
przestrzennego i ilość rejonizacji tych wniosków w poszczególnych miejscowościach.
Mieszkańcy coraz częściej zarzucają, że Nowa Wieś jest traktowana w sposób specyficzny.
Otrzymał odpowiedź na piśmie ale odpowiedź jest taka lakoniczna, że nic nie można odczytać.
Zwrócił się, żeby została udzielona odpowiedź, która będzie zawierała informację dotyczącą:
ilości wniosków, które wpłynęły i ilości wniosków zakończonych uchwaleniem planu
zagospodarowania przestrzennego oraz ilości wniosków pozostających do realizacji.
Następne zapytanie mieszkańców, czy gmina nadal będzie organizowała pomoc dla
mieszkańców przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Zapytał odnoście
oczyszczalni przydomowych ponieważ mieszkańcy zgłaszają wnioski i pytają, czy gmina
będzie budowała oczyszczalnie przydomowe bo są potrzeby, prawdopodobne jest
dofinansowanie unijne. Następna sprawa to naprawa drogi (łącznika) we wsi Nowa Wieś
ponieważ pogoda sprzyja można to zrobić już teraz a nie czekać do lata. Stan drogi jest
w opłakanym stanie, mieszkańcy zastanawiają się nad wydatkami na tą drogę ponieważ jest
projekt na przebudowę tej drogi a wydaje się pieniądze na remont nie realizując tego
projektu. Na XXXIX sesji interpelował o zmianę ogłoszenia dotyczącego nowych taryf wody.
W ogłoszeniu należało zaznaczyć, że rada gminy przegłosowała stawki wody i była przeciwna
stawkom a Wójt wprowadza stawki. Poprzednio było, że rada gminy nie głosowała, teraz że
głosowała a nie podjęła decyzji a w rzeczywistości rada głosowała i podjęła decyzję.
Odstąpiła od wprowadzenia nowych stawek a Wójt wprowadził wbrew woli rady i należy
uwzględnić w tym ogłoszeniu.
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Zapytał, czy w dniach 16-17 października 2012 r. Wójt Gminy z Sekretarzem Gminy
wykorzystując środki z budżetu gminy byli na meczu Polska-Anglia a w sprawozdaniu zostało
wykazane, że byli w Zamościu.
Zapytał Wójta, czy jest swatem Pana Wnuka.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniami:
- Odnośnie projektu herbu gminy, ponieważ ukazała się informacja w mediach dotycząca
nowego projektu herbu. Zapytał, co z poprzednimi projektami, bo były jakieś tam pieniążki
zapewnione. Czy zostały wydane jakieś środki finansowe. Ile wynosi honorarium za nowy
projekt herbu. Dlaczego bez konsultacji z radnymi wysłano projekt do komisji heraldycznej.
Poprzednie projekty były przedstawiane na wszystkich komisjach rady. Informacja o nowym
projekcie herbu ukazała się w mediach bez wcześniejszego przedstawienia radnym.
- Następna sprawa dotyczy budowy Centrum Kulturalnego w Krzywem. Zapytał, czy żwir
z budowy Centrum w Krzywem jest własnością gminy czy wykonawcy. Dlaczego mimo jego
rozmów z panem Wójtem żwir został wywieziony na prywatną posesję a nie jak wnioskował
na sąsiednią drogę. Mieszkańcy mówią, ten żwir został sprzedany za konkretne pieniądze,
czy te pieniądze są dochodem gminy, czy wykonawcy.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zgłosił naprawę hydrantu przy jego posesji we wsi Czerwony
Folwark. Dodał, że ten problem był zgłaszany już na jednej z wcześniejszych sesji, na której
był obecny zarządca wodociągu.
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Suwałki za 2013 rok;
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref ds. PSG omówił sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy za 2013 rok
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy. Zadania te obejmowały sześć najważniejszych zagadnień. Omówił
poszczególne zagadnienia.
Sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Gminy Suwałki: Komisji
Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego materiału.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki za 2013 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2013 rok zostało przyjęto jednogłośnie - stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2013.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok.
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Sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Gminy Suwałki: Komisji
Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej.
W trakcie przedstawiania sprawozdania przez Kierownika Ref. ds. PSG wyszedł radny Marek
Klimaszewski o godz. 9³º. W obradach uczestniczy 14 radnych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2013 rok przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2014. Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzenie zmiany z tytułu
otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych
w kwocie 1 030 zł. Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o dokonanie
przesunięcia środków w kwocie 1 000 zł z usług na remont kserokopiarki.
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 20142025. 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 w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XL/344/14 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na rok 2014 należy dokonać zmian do
planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok. Po stronie planu dochodów
i wydatków wprowadzenie zmiany z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na
wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1 030 zł. Ponadto w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej dokonania przesunięcia środków w kwocie 1 000 zł z usług na remont
kserokopiarki.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok wraz z zaproponowanymi
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zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy
na 2014 rok głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi
poprawkami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XL/345/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Na realizację zadań
z zakresu grobownictwa i cmentarnictwa wojennego w budżecie Wojewody Podlaskiego
w 2014 Gminie Suwałki zaplanowana została kwota 2 000,00 zł na utrzymanie grobów
i cmentarzy wojennych. W związku z powyższym uchwała jest niezbędna do zawarcia
porozumienia.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XL/346/14
w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy
ul. Tadeusza Kościuszki 71.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi podejmowanie uchwały
w sprawach majątkowych gminy, zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
gminy. W związku z budową nowej siedziby Urzędu Gminy nastąpiła konieczność zbycia
istniejącej siedziby przy ulicy Kościuszki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XL/347/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 71 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Realizując porozumienie pomiędzy
Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Gminą Miastem
Suwałki i Gminą Suwałki w sprawie zwiększenia parametrów technicznych drogi serwisowej,
łączącej drogę wojewódzką Nr 652, pomiędzy węzłem „Suwałki Zachód” (obiekt WD-4)
a obiektem WD-5 w ramach budowy obwodnicy Suwałki, o łącznej długości 1,990 km
z szerokości nawierzchni 3,5 km i konstrukcji jak dla natężenia ruchu KR 4 należy przekazać
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nieruchomość w drodze darowizny Skarbowi Państwa. Celem zwiększenia parametrów drogi
serwisowej jest umożliwienie ominięcia głównie przez pojazdy ciężarowe, centrum Suwałk.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XL/348/14 - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy Suwałki dotyczących założeń rozmieszczenia na terenie gminy
Suwałki urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy
przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Podjęcie uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki dotyczących założeń
do rozmieszczenia na terenie Gminy Suwałki urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami
ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowanie terenu
następuje na wniosek Komisji Rady Gminy Suwałki. My obecnie przystąpiliśmy do
opracowania czyli już pracujemy nad tym studium już mamy pierwsze wnioski do tego
studium ale chcemy żeby w tej kwestii wypowiedzieli się wszyscy mieszkańcy gminy
i chcemy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami całej gminy. Zgodnie z postanowieniami
uchwały Nr XX/176/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, konsultacje
z mieszkańcami Gminy Suwałki przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami
oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. Konsultacje będą polegały na rejestracji opinii,
uwag i propozycji uprawnionych do udziału w konsultacjach na temat objęty konsultacjami
społecznymi, oraz obejmować będą 2 zebrania zorganizowane w Urzędzie Gminy Suwałki.
Za uprawnionych do udziału w konsultacjach przyjmuje się osoby, które posiadają czynne
prawo wyborcze, które w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat i stale
zamieszkują na terenie Gminy Suwałki, oraz dodatkowo organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie
Gminy Suwałki. Konsultacje społeczne nie są elementem prowadzonej procedury
planistycznej określonej przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącej sporządzanej zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Wyniki konsultacji będą
dokumentem branym pod uwagę przy tworzeniu zapisów projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się z prośbą
o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały:
- § 2 ust. 2 proponując jego brzmienie: „ 2. Ponadto w konsultacjach mogą wziąć udział
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej
organizacjami pozarządowymi, których teren działania obejmuje teren gminy Suwałki”.
- § 3 ust. 1 pkt 5 proponując jego brzmienie: „ 5) rejestrowaniu opinii, uwag i propozycji od
uprawnionych do udziału w konsultacjach oraz organizacji wymienionych w § 2,
wpływających do Urzędu Gminy Suwałki w trakcie trwania konsultacji”.
- § 4 słowo „komisji” zmienić na „zespołu konsultacyjnego”.
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- § 5 ust. 2 po słowach „na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki” dodaje się słowo „i”.
Maciej Suchocki poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały. W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zgłosił do projektu uchwały zmianę § 3 ust. 1,
proponują jego brzmienie: Konsultacje z uprawnionymi do udziału w konsultacjach
przeprowadzone zostaną podczas 5 zebrań zorganizowanych w szkołach na terenie gminy
Suwałki (Nowa Wieś, Stary Folwark, Płociczno-Tartak, Przebród) i Urzędzie Gminy
w godzinach popołudniowych.
Radna Marzanna Żylińska – zaproponowała, żeby konsultacje zorganizować również
w Ośrodku we wsi Biała Woda.
Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że w projekcie uchwały są wskazane
dwa zebrania ale można napisać, że będą nie tylko w siedzibie urzędu Gminy Suwałki, mogą
też być w innych miejscowościach. Są wskazane 2 zebrania po to, żeby można było na
pierwszym zebrać wnioski, opublikować te wnioski a na drugim zebraniu przeprowadzić
dyskusję i przegłosować te wnioski do założeń. Lokalizacja tych zebrań w jakich terminach,
godzinach będzie określona w Zarządzeniu Wójta Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady – powiedział, że chodzi o to, żeby nie zamykać możliwości konsultacji,
aby konsultacje przeprowadzone były dokładnie, żeby wszyscy mogli przyjść i dowiedzieć
się.
Sołtys wsi Krzywe – zaproponowała, żeby najpierw były zebrania w terenie a potem
podsumowujące o, których mówi Kierownik.
Przewodniczący Rady – powiedział, to może jeszcze wprowadzić zapis, że konsultacje będą
odbywać się na zasadzie zebrań w terenie i w Urzędzie Gminy.
Sekretarz Gminy – można dopisać, że dopuszcza się również zebrania w danych
miejscowościach, ale w niektórych miejscowościach nie ma takiej potrzeby tak jak m. Stary
Folwark, po co tam robić spotkanie na temat energii odnawialnej skoro tego nie dotyczy.
Przewodniczący Rady – uważam, że powinni wszyscy mieszkańcy na ten temat się
wypowiedzieć.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że właściciele gruntów, którzy nie mieszkają na terenie
Gminy Suwałki powinni też brać udział w konsultacjach.
Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP – poinformowała, że uchwała z 2004 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami daje możliwości
radnym ustalenia takich punktów dla mieszkańców gminy. Jeżeli chodzi o inne czynności
takie jak danie możliwości wypowiedzenia się co do możliwości lokalizowania tych urządzeń
z odnawialnych źródeł jest zapewnione w innym trybie w postępowaniu dotyczącym zmiany
studium, gdzie wniosków zainteresowanych jest nie dużo. Procedura zmiany studium nie jest
zależna od tej procedury konsultacji z mieszkańcami zostanie doprowadzona do końca
i będzie możliwość składania uwag, będzie debata publiczna i wszystkie osoby, które są
zainteresowane będą mogły się wypowiedzieć
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Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wznowił obrady i wystąpił z wnioskiem
do projektu uchwały, żeby § 3 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Konsultacje z uprawnionymi do
udziału w konsultacjach przeprowadzone zostaną podczas 2 tur zebrań zorganizowanych
w Urzędzie Gminy Suwałki oraz dopuszcza się zebrania zorganizowane w poszczególnych
wsiach na wniosek sołtysów i polegać będą na:”. Poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzonymi
zmianami. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XL/349/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
gminy Suwałki, dotyczących założeń rozmieszczenia na terenie gminy Suwałki urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW wraz
z ich strefami ochronnymi, związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu terenu - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania sołtysa wsi
Nowa Wieś
- W sprawie złożonych wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego we wsi
Nowa Wieś - poinformował, że sołtys przed sesją otrzymał pisemną odpowiedź dotyczącą
między innymi ilości wniosków o opracowanie lub zmianę planu z wyszczególnieniem,
która wieś ile wniosków złożyła. Poinformował, że w Gminie Suwałki gruntów objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest około 120 ha. Obecnie terenów
zabudowanych jest 22,8 ha a ogółem terenów pod zabudowę 59,62 ha czyli prawie 40 ha
jest wolnych, niezabudowanych. Uważa, że nie ma potrzeby dalszego wyznaczania terenów
bo kiedy te 40 ha zostaną zabudowane. W gminie są 23 wsie, które w ogóle nie mają
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Odnośnie pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych – poinformował, że gmina
w poprzednich latach organizowała taką pomoc choć nie ma takiego obowiązku. Do urzędu
wpłynął wniosek jednego z biur, które zaoferowało, że może oddelegować swojego
pracownika na 2 dni w tygodniu do urzędu z tym, że mieszkańcy musieli by za to płacić. Na
chwilę obecną nie podjęliśmy decyzji ale myślę, że do 10 marca br. zostanie to wyjaśnione.
- Odnośnie oczyszczalni przydomowych – poinformował, że gmina wykonała oczyszczalnie
przydomowe dla części mieszkańców gminy i przez okres pięciu lat odpowiada za sprawne
działanie oczyszczalni oraz uzyskanie właściwego efektu ekologicznego, co nie jest takie
proste dotrzymanie tych warunków. Wobec czego Gmina nie planuje dalszej budowy
oczyszczalni przydomowych. Rolnicy mogą budować we własnym zakresie korzystając
z funduszu w Banku Ochrony Środowiska czy z innych źródeł.
- Odnośnie naprawy drogi (łącznika) we wsi Nowa Wieś – poinformował, że odbył się już
przetarg na remont napraw nawierzchni dróg na terenie gminy. Po podpisaniu umów
z wykonawcami zostaną przeprowadzone bieżące remonty dróg i między innymi drogi we
wsi Nowa Wieś.
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- Odnośnie PanaWnuka – powiedział, że tyle razy mówił, że nie zamierza tłumaczyć się.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie:
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie wyjazdu na mecz środkami lokomocji gminnej –
wyjaśnił, że na meczu Polska-Anglia nie był i Wójt też na takim meczu nie był. Delegacja,
która była w Zamościu składała się zupełnie z innych osób, dlatego jest to bezpodstawne
pomówienie.
- Przewodniczącemu Rady odnośnie budowy Centrum w Krzywem i wywóz żwiru, który
miał być wywieziony na drogi a został wywieziony na inne posesje – wyjaśnił, że
w dokumentacji, kosztorysie i w przedmiarach gmina nie zastrzegła w umowie, że ten żwir
ma być wywieziony na drogi. Rozmawialiśmy z wykonawcą, żeby ten żwir trafił na drogi
w Krzywem. Taka próba przewiezienia żwiru była podjęta na jedną z tych dróg. Ze względu
na złe warunki atmosferyczne jakie w tym czasie panowały, samochód zakopał się i nie
było możliwości wywiezienia tego żwiru. A wykonawcy ta ziemia utrudniła prowadzenie
prac na budowie w związku z tym zagospodarował według swego uznania. To była jego
dobra wola wywiezienie na gminne drogi bo w kontrakcie tego nie ujęliśmy. A jeżeli to był
żwir i jeżeli on za to wziął pieniądze to powinien to wkalkulować w cenę wykonania całej
inwestycji. Tą drogę poprawimy jak będziemy żwirowali pozostałe drogi gminne.
Przewodniczący Rady – powiedział, Panie Sekretarzu rozmowa z Panem Wójtem była
również o tym, że tam jest obok tej działki wykupiony pas gdzie ma być w przyszłości droga
zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Dla mieszkańców jest bardzo przykro, że
ten żwir został wywieziony gdzieś dalej gdzie można było tą drogę podżwirować.
Wójt Gminy – powiedział, że nie zrozumieliśmy się, bo cały czas myślał o tej drodze
w kierunku do wsi Sobolewo nawet wysłałem naszego pracownika, żeby przyciął krzaki, żeby
pokazał dla operatora wywrotki, że tam ma robić.
Przewodniczący Rady – powiedział, że rozmawiał o tej drodze do Sobolewa i o tym placu
obok.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. JG udzieliła odpowiedzi sołtysowi wsi Czerwony
Folwark odnośnie płukania hydrantów – poinformowała, że zostanie przeprowadzony
przegląd gwarancyjny sieci w okresie wiosennym i stwierdzone awarie zostaną usunięte
w ramach gwarancji przez wykonawcę.
Sławomir Mitros - radca prawny - udzielił wyjaśnień sołtysowi wsi Nowa Wieś w kwestii
ogłoszenia Wójta Gminy Suwałki dotyczącego taryf wody i ścieków. Ogłoszenie, które
zostało przesłane mieszkańcom jest w zupełności prawidłowe. Ulegamy tutaj błędnej
interpretacji przepisu, którą Pan sołtys przytacza i mówi o tym jak to Wójt podejmuje jakąś
decyzję w sprawie taryf. Sekwencja zdarzeń wynikająca z art. 24 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest taka, że Wójt, burmistrz
sprawdza taryfy i weryfikuje koszty i potem je przedstawia dla rady. Rada głosowała tylko to,
żeby te taryfy weszły w życie, jak nie przegłosowała to nie podjęła decyzji. Rada gminy
głosowała o wprowadzenie taryf, zagłosowała przeciw, to znaczy nie podjęła uchwały. Rada
gminy podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia taryf lub nie wprowadzenia albo
o odmowie zatwierdzenia, jeżeli sporządzone zostały niezgodnie z przepisami. Ponieważ
takiego głosowania nie było, było tylko głosowanie w sprawie wprowadzenia. One nie zostały
podjęte, więc zgodnie z przepisami prawa te taryfy wchodzą już z automatu bez żadnej
decyzji Wójta, bo Wójt weryfikował te taryfy jeszcze przed podjęciem przez radę.
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Głosowanie rady było tylko w sprawie podjęcia, to jest w zupełności prawidłowe. Jedynie co
możemy zrobić to przedstawić wyniki głosowania nad uchwałą.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG – odnośnie zapytania Przewodniczącego na
temat herbu gminy. Rzeczywiście należy zadać pytanie czy nowy herb jest potrzebny, czy nie.
Umowa na opracowanie nowego herbu Gminy Suwałki została zawarta z Panem Gołdynem.
Ja uważam i jak również Pan Wójt też, że zostały wyczerpane wszystkie możliwe warianty
co można było zaproponować. Żeśmy się jednej rzeczy trzymali, a mianowicie historycznej
wartości, historyczną wartością jest klasztor Wigierski i kameduli. Taka koncepcja była
podtrzymywana i akceptowana ze strony rady gminy. Pierwszy wariant herbu zbyt
przypominał konkatedrę w Suwałkach. Zaczęliśmy rozmowę ostateczną. Pan Gołdyn
zaproponował wariant z wizerunkiem kameduła, lecz nasuwało dużo wątpliwości. Prawdą
jest, że na koniec 2013 roku była przeprowadzona rozmowa z Panem Milewskim, który
pracuje w Suwałkim SOK-u, który zaproponował inny wariant. Ja w styczniu powiedziałem
do Pana Gołdyna, że najprawdopodobniej nie dojdziemy do porozumienia. Więc proponuję
innego artystę. Zaproponowane przez Pana Malinowskiego zostanie przedstawione na
poszczególnych posiedzeniach komisji i zostanie przedyskutowane. Jeżeli chodzi o Pana
Malinowskiego prawdą jest, że otrzymał za opracowanie projektu kwotę 1 500,00 zł, co
zostało wypłacone na koniec 2013 roku. Jeżeli on całą procedurę rozpatrzy to powinna być
wypłacona kwota 10 000,00 zł plus 1 500 zł, które już otrzymał. Rzeczywiście radio 5
umieściło na swojej stronie internetowej kopię roboczą projektu, jednakże było to zrobione
bez mojej zgody. Ja tylko podałem ogólną informację na jakim etapie jest projekt, przesłałem
do redakcji rysunek, natomiast nie było mowy o wywiadzie. Produktu końcowego na razie
nie ma, bo nie ma akcentacji rady. W miesiącu marcu nowy projekt herbu Gminy Suwałki
przedstawiony zostanie na komisjach rady gminy.
Przewodniczący Rady – powiedział, że w dalszym ciągu będzie podtrzymywał swoją uwagę,
że najpierw należało przedstawić radnym na komisjach rady a potem w mediach.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – zapoznał z pismem Pani Mer Rejonu Wileńskiego, która
zwróciła się o wsparcie finansowe dla dyrektorów Administracji Samorządu Rejonu
Solecznickiego i Wileńskiego na Litwie, którzy zostali ukarani bardzo wysokimi grzywnami
za umieszczenie dwujęzycznych tablic z nazwami ulic. Jesteśmy zobowiązani do
solidaryzowania się z osobami poszkodowanymi, występowania w obronie Polaków na
Litwie. Osoby, które zechcą wesprzeć ukarane osoby mogą wpłacić pieniążki na konto:
Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie. Kod organizacji: 186485331 Kont:
Bank "DNB" Lietuva, NIP 40100, Rachunek LT09 4010 0510 0181 1612 z dopiskiem
"SOLIDARNOŚĆ" .
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z pismem – protestem Mariana
Sawickiego Radnego Gminy Suwałki z dnia 20.02. 2014 r. dotyczącego przebiegu obwodnicy
Suwałki, które w imieniu mieszkańców Zielone Kamedulskie zostało skierowane do
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Białymstoku.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – przedstawił wyniki ankiety w zakresie
dostarczania wody z wodociągu gminnego oraz odbioru odpadów komunalnych
przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2014 r. w miejscowości Nowa Wieś. Ankiety zostały
przeprowadzone na 73 nieruchomościach. Pytania były następujące:
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1) „Czy jesteś zadowolony/a z usług Przedsiębiorstwa WODNIK Wodociągi
i Kanalizacje w Suwałkach dostarczającego wodę do Pana/i nieruchomości”: 64 osób
odpowiedziało – „Tak”, 5 osób – „Nie”, 4 osoby „Nie mam zdania”.
2) „Czy twoim zdaniem dwumiesięczne rozliczenie odczytu wodomierza przez
Przedsiębiorstwo Wodociągowe Pana/i nieruchomości jest wystarczające”: 69 osób
odpowiedziało „tak”, 3 osoby – „Nie”, 1 osoba „Nie mam zdania”.
3) „Czy jesteś zadowolony z usług przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne:
66 osób odpowiedziało „Tak”, 3 osoby – „Nie”, 4 osoby – „Nie mam zdania”.
4) „Czy odbiór odpadów komunalnych raz w miesiącu jest wystarczający”: 62 osób
odpowiedziało – „Tak”, 10 osób – „Nie”, 1 osoba „Nie mam zdania”.
5) „Czy odpady odbierane są regularnie zgodnie z ustalonym terminem”: 71 osób
odpowiedziało „Tak”, „Nie” - brak, 2 osoby „Nie mam zdania”.
Powyższa ankieta jest jakby odpowiedzią na często stawiane zarzuty, że mieszkańcy wsi
Nowa Wieś są nie zadowoleni z tego typu usług.
Przewodniczący Rady – zapytał czy ta ankieta była wypełniana anonimowo.
Sekretarz Gminy – odpowiedział, że kto nie życzył podpisania mógł odmówić, kto chciał to
mógł podpisać, podpisanie nie było obowiązkowe.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że Wójt arbitralnie rozpatrzył sprawę dotyczącą działek,
tych działek oczywiście jest w innych miejscowościach ale nie ma ich w Nowej Wsi.
Zwrócił się do Wójta Gminy i Sekretarza Gminy o przedstawienie dokumentu z wyjazdu na
mecz.
Sekretarz Gminy – powiedział, że on nie jeździł, więc co ma przedstawić.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że zleci instytucjom zewnętrznym zajęcie się sprawą
podwyżek wody, gdyż uważa że zostały wprowadzone bezprawnie i chciałby sprawozdanie
z Komisji. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wcześniejsze powiadamianie o sesji rady
gminy. Zawiadomienie o sesji otrzymał na dzień przed obradami, co jest trudno powiadomić
mieszkańców.
Przewodniczący Rady – odpowiedział sołtysowi, że zawiadomienia o sesji są wysyłane na
7 dni przed sesją, co jest zgodnie ze statutem gminy.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XL Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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