P R O T O K Ó Ł Nr XLI/14
z obrad XLI Sesji Rady Gminy Suwałki, która odbyła się w dniu
25 marca 2014 roku
Obrady Sesji w dniu 25 marca 2014 r. trwały od godz. 1300 – 1500 w sali nr 22 Urzędu Gminy
Suwałki.
Obrady XLI 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. 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.
Nieobecny Radny Safinowski Andrzej
W obradach uczestniczyli: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów
i jednostek organizacyjnych, radny 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 XLI Sesji Rady Gminy.
Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie powitał 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.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego do wprowadzenia do
polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego”- jako
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punkt 19. Uzasadnił, że w dniu 14 marca 2014 roku wpłynął Apel Zarządu Związku Gmin
Śląska Opolskiego z dnia 7 lutego 2014 roku skierowany do Wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego zwrócił się z prośbą o poparcie apelu. Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt
ustawy o współdziałaniu w samorządzie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
wprowadza zmiany w sposobie przeprowadzenia referendum, do tej pory regulowanym przez
ustawę o referendum lokalnym. Zgodnie z w/w projektem ustawy referenda lokalne byłyby
ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób – obecnie referendum jest ważne,
jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania. W ustawie
o referendum lokalnym zapisany jest m. in. wymóg zebrania pod wnioskiem o referendum
podpisów 10 % wyborców uprawnionych do głosowania oraz minimalna frekwencja – co
najmniej 3/5 głosów oddanych w ostatnich wyborach samorządowych – żeby referendum
odwoławcze było ważne. Wyjątkiem w propozycji przedstawionej przez prezydenta jest
referendum w sprawie odwołania władz samorządowych wyłonionych w wyborach
bezpośrednich – dla ważności takiego referendum konieczna byłaby frekwencja nie mniejsza
niż w czasie ich wyborów. Obecnie referendum takie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział
nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w głosowaniu. Przepisy o referendach, zarówno tych
dotyczących odwołania organów wykonawczych jst (wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast), jak również w sprawach lokalnych (referenda tematyczne), zawarte w/w projekcie
ustawy wzbudziły wiele kontrowersji m.in. w środowisku samorządowym, czego przejawem
jest przesłany przez Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego Apel o niedopuszczenie do
wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu
frekwencyjnego. Przyjęcie zmian bez wcześniejszego przeprowadzenia symulacji skutków
nowych rozwiązań jest bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania gmin, w tym efektywnego
rozwoju i podnoszenia warunków życia.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana
zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku
obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 zagospodarowaniu terenu” – jako punkt 20. Uzasadnił, że w dniu 28 lutego
2014 r. rada gminy pojęła uchwałę 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
zagospodarowaniu terenu, w której określiła, że ogłoszenie o zebraniach winno być
opublikowane, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrań, poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suwałki, na stronie internetowej Urzędu Gminy
Suwałki i w BIP-ie. Okazało się że ten sposób powiadamiania jest niewystarczający gdyż na
jednym zebraniu wypłynął problem powiadamiania o zebraniach konsultacyjnych
mieszkańców a w szczególności sołtysów. W związku z tym został przygotowany projekt
uchwały zmieniającej § 5 ust. 2 uchwały Nr XL/349/14 z dnia 28 lutego 2014 r., w którym
dopisuje się: „poinformowanie na piśmie sołtysów wsi w Gminie Suwałki”.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Proponowana zmiana do
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XLI sesji
został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL 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 działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za
2013 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach 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 odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2014 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Kropiwne Nowe.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz
wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Suwałki na lata 2014-2016.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu
Związku Gmin Śląska Opolskiego do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 zagospodarowaniu terenu.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XL 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 XL 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 z działalności Wójta Gminy od ostatniej sesji Rady Gminy od dnia 1 marca
2014 r. do dnia 25 marca 2014 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLI Sesji Rady Gminy
w dniu 28 lutego 2014 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej Rady Gminy
odbytego w dniu 18 marca 2014 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Marian Sawicki - zapytał z kim i kiedy były przeprowadzone konsultacje w sprawie
budowy obwodnicy w miejscowości Zielone Kamedulskie.
Sołtys wsi Nowa Wieś:
- Powiedział, że zgłaszał już interpelacje o sprostowanie ogłoszenia odnośnie wprowadzenia
nowych taryf za wodę, jak dotychczas nie poprawiono treści pisma.
- Druga sprawa - miały być dokumenty odnośnie tego wyjazdu rzekomego do Zamościa, też
w tej sprawie nic nie ma.
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- Trzecia sprawa- został zgłoszony sprzeciw w sprawie rozpatrzenia wniosków z zebrania
wiejskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. Te wnioski żadne nie zostały rozpatrzone. Pan Wnuk
kłamliwie odpowiedział, że on usuwa ziemię i odgarnia zasuwy, a w rzeczywistości to nic
nie robi, tylko tyle, że liczniki spisuje. Taka dewastacja mienia gminnego, to boli, ale trudno
wy uważacie, że jest inaczej.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się z prośbą, żeby Urząd poinformował sołtysów wsi kiedy
będzie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu, żeby sołtysi wcześniej mogli o tym
powiadomić mieszkańców.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku drogowego „Stop” na
skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Nowa Wieś - zjazd w stronę
łącznika ponieważ zdarzają się tam kolizje. Obecnie jest tam ustawiony znak „Ustąp
pierwszeństwa” ale mieszkańcy wnioskują, żeby dla większego bezpieczeństwa ustawić znak
„Stop”.
Radny Marek Klimaszewski – zwrócił się z zapytaniem w imieniu mieszkańców, kiedy
rozpocznie się realizacja budowy kolektorów, kiedy zaczną ich montaż, czy prace te
przeprowadzone będą przed wakacjami, czy po wakacjach. Ludzie podpisują umowy ale nikt
ich nie informował o terminie realizacji prac. Druga sprawa - kiedy zacznie się równanie
dróg gminnych, bo w niektórych miejscach nie można przejechać. Trzecia sprawa – zwrócił
się do Sekretarza Gminy - radnego powiatowego, żeby Zarząd Dróg Powiatowych zabierał
śmieci w tym samym dniu, w którym je sprząta. Ostatnio sprzątano śmieci na odcinku drogi
krajowej nr 8 do torów kolejowych w m. Płociczno-Osiedle, które nie zostały zabrane –
śmieci mogą być porozrzucane przez zwierzęta.
Sołtys wsi Mała Huta – zwróciła się o remont drogi we wsi Mała Huta na odcinku od krzyża
do posesji Pana Staszkiewicz, ponieważ jest w złym stanie, są duże koleiny. Zwróciła się
o uprzątnięcie śmieci przy brzegu jeziora w m. Mała Huta.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem odnośnie nowo
budowanego budynku, czy jest planowane wynajęcie wolnych pomieszczeń. W przypadku
zainteresowania wynajęciem zaproponował, żeby zaoferować jak najniższe ceny co
spowoduje zachęcenie wynajęcia pomieszczeń.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2013
rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2013 rok zapoznały się poszczególne
Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Społeczna.
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 działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2013 rok
przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 protokołu.
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Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2013 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania
odnośnie 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 działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2013
rok przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się o wprowadzenie dodatkowych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025, na które składają
się:
- dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego w wysokości 75 tys. zł na utworzenie nowych
15 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. w okresie od
1 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r.;
- w ramach projektu realizowanego łącznie z Gminą Zamość przesunięto środki
z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 950 zł;
- przesunięto w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 30 zł ze
świadczeń społecznych na usługi;
- w związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-27S za 2013 rok uległ zmianie podział
środków na wolne środki i nadwyżkę budżetową za 2013 rok, po wprowadzonej zmianie
przychody do wykorzystania w 2014 roku zaplanowano: wolne środki w kwocie
3 005 593,06 zł i nadwyżka budżetowa 2 818 142,42 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 14 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2
radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLI/250/14 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 – stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok, na które składają się:
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- dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego w wysokości 75 tys. zł na utworzenie nowych
15 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. w okresie od
1 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r.;
- w ramach projektu realizowanego łącznie z Gminą Zamość przesunięto środki
z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 950 zł;
- przesunięto w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 30 zł ze
świadczeń społecznych na usługi.
- w związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-27S za 2013 rok uległ zmianie podział
środków na wolne środki i nadwyżkę budżetową za 2013 rok., po wprowadzonej zmianie
przychody do wykorzystania w 2014 roku zaplanowano: wolne środki w kwocie
3 005 593,06 zł i nadwyżka budżetowa 2 818 142,42 zł.
W związku z powyższym wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 1 „Zmiany w tabeli
dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku”, Załączniku Nr 2 „Zmiany w tabeli planu
wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku”, Załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody
budżetu w 2014 roku”, Załączniku Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych w 2014”, wprowadzono dodatkowo Załącznik Nr 7 „ Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami” oraz w Załączniku Nr 8 „ W sprawie zmian w budżecie
gminy Suwałki na 2014 rok” opisano dodatkowo wprowadzone zmiany.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2014 rok głosowało 12
radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2014 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących
się 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLI/251/14 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przerwa 10 minut
Po przerwie zostały wznowione obrady.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była szczegółowo
omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki: Komisji Rewizyjnej, Komisji
Gospodarczej i Komisji Społecznej.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Podkreślił, że zarzuty
przedstawione w wezwaniu Pana Tomasza S. do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr
XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej
400 kV Ełk – granica RP na trenie gminy Suwałki są w pełni nieuzasadnione z następujących
powodów:
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1) uchwała nie narusza interesu prawnego Pana Tomasza S.;
2) zarzuty dotyczące działalności, która może być prowadzona na terenie 47U winne być
rozpatrywane jako potencjalny spór sąsiedzki;
3) procedury sporządzenia miejscowego planu nie były prowadzone w sposób, który
nosił by znamiona istotnego naruszenia trybu jego sporządzania;
4) zarzuty w sposobie rozpatrzenia wniosku o informację publiczna nie wywierają
skutków prawnych dla procedury związanej z opracowaniem planu miejscowego;
5) plan miejscowy został opracowany zgodnie z uchwałą intencyjną.
Dodał, iż zarzuty są podobne do zarzutów zgłoszonych przez Panią Teresę S. a sposób
rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa winien nawiązywać do stanowiska rady gminy
wyrażonego uchwałami: Nr XXXII/284/13 z dnia 29 lipca 2013 r. i Nr XXXIV/296/13 z dnia
30 września 2013 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLI/252/14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2014 roku.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. W związku
z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
856) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Suwałkach, Nadleśnictwu Suwałki, kołom
łowieckim z terenu gminy Suwałki
oraz Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.
W ustawowym terminie nie wydano opinii. Ponadto, dodał, że Gmina Suwałki podpisała
kolejną umowę ze Schroniskiem Hodowlą Psów Rasowych Schronisko – „SIANOŻĘĆ” na
przyjęcie psów, przechowywanie psów, właściwego ich traktowania, zapewnienia im opieki,
nadzoru weterynaryjnego i prowadzenia ewidencji zwierząt.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XLI/253/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2014 roku - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Kropiwne Nowe.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku ze śmiercią
osoby użytkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o nr
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geod. 142/1 w obrębie ewidencyjnym Kropiwne Nowe nastąpiła konieczność sprzedaży
nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości pozwoli nowemu właścicielowi na właściwe
zabezpieczenie i zagospodarowanie powyższej nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 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 XLI/354/14 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kropiwne Nowe - stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr 142/10 w obrębie ewidencyjnym Gawrych
Ruda w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod.
31/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
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
XLI/355/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda - stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały uzasadniając, że zamiany
działki o nr geod. 449/3 o pow. 0,0240 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe na
nieruchomość oznaczoną nr geod. 234/1 o pow. 0,0240 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Krzywe dokonuje się w celu uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie
ze stanem prawnym.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 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 XLI/356/14 w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że rada gminy rozstrzyga
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca
roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie
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wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Fundusz sołecki to pieniądze
gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizacje przedsięwzięć, które są zadaniem własnym
gminy, służą poprawie życia mieszkańców. Wyodrębnienie środków finansowych z budżetu
gminy stanowiłyby kwotę do 545 tys. zł. W naszej gminie funkcjonuje 49 sołectw, wyrażenie
zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiązałoby się z rozdrobnieniem środków na
wydatki. Gmina w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego otrzymuje z budżetu
państwa zwrot w formie dotacji celowej, części wykonanych wydatków w ramach funduszu.
Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Naszym zdaniem
nie jest to jednak zbyt korzystne. Bardziej korzystne jest pozyskanie środków z UE, ponieważ
przez zaangażowanie własnych środków można pozyskać zwrot poniesionych nakładów
nawet do 80 % wartości zadania. W miarę potrzeb na terenie gminy są realizowane wydatki
bieżące w tym: odśnieżanie, żwirowanie dróg, konserwacje czy naprawy bieżące, czy
w dziedzinie kultury czy sportu bądź inne działania. Zaś przy wyodrębnieniu funduszu
należałoby środki na ten cel wygospodarować kosztem innych zadań. W związku z tym
został przygotowany projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są zapytania.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że przy podejmowaniu uchwały o ustanowieniu tego
sołeckiego funduszu trzeba aktywizacji mieszkańców wsi a jak są podejmowane społeczne
inicjatywy to chyba wiemy, odpychają od siebie nie ma komu puszki podnieść, czy krzaczka
wyciąć. Więc trudno podejmować przydzielenie takiego funduszu, bo nie sztuka pieniądze
przydzielić tylko trzeba je sensownie zagospodarować bynajmniej trzeba na pewno
zaangażowania mieszkańców.
Więcej uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, przeciw 2 radnych, głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ Nr XLI/357/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała stanowi załącznik nr 17
do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz
wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Niniejszy projekt
uchwały został przygotowany aby uszczegółowić zakres, kryteria oraz wysokości nagród
i wyróżnień przyznawanych przez Wójta Gminy Suwałki za wysokie wyniki sportowe.
Intencją było ustalenie, wspólnie z przedstawicielami środowiska sportowego w Gminie
Suwałki, jak najlepszych form nagradzania zawodników, trenerów i działaczy, którzy swoją
pracą, postawą i działalnością sportową zasłużyli na uhonorowanie ich w sposób szczególny.
Uchwała jest również zachęceniem uczniów, trenerów i innych osób do angażowania się
w sport, ponieważ jak wszystkim wiadomo jest on najlepszą formą relaksu, nauki
współzawodnictwa, zagospodarowania wolnego czasu, kształtowania właściwych postaw
u młodych ludzi.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
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NR XLI/358/14 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i
wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Suwałki na lata 2014-2016.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. Zgodnie z art. 176 ust.1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
własnych Gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny. Program zawiera krótki opis rodzin wymagających wsparcia w Gminie Suwałki,
cele, zadania i spodziewane efekty. Dokument ten to zbiór działań planowanych
i prowadzonych do 2016 roku, realizujących cel polityki prorodzinnej gminy, którym jest
tworzenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej
we wszystkich fazach rozwoju, a szczególnie w sytuacjach trudnych życiowo.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XLI/359/14
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Suwałki na lata 2014-2016 - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu
Związku Gmin Śląska Opolskiego do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
Przewodniczący Rady odczytał i 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
XLI/360/14 w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum
tematycznego bez progu frekwencyjnego - uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 zagospodarowaniu terenu.
Przewodniczący Rady odczytał i 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
XLI/361/14 zmieniającej uchwałę 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
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z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami
zagospodarowaniu terenu - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

w

zabudowie

oraz

Ad. 21
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie zapytania kiedy i z kim były prowadzone konsultacje w sprawie budowy
obwodnicy w m. Zielone Kamedulskie – wyjaśnił, że takie same konsultacje możemy
powiedzieć były w m. Zielone Królewskie, Poddubówek, czy Dubowo Drugie. Było to na
tej zasadzie, że jeżeli by był jakiś problem mieszkańcy się z tym nie zgadzali wtedy to było
poddawane dyskusji i były spotkania przeprowadzane. Były dwa warianty do przyjęcia
i jakby było na etapie przyjęcie właściwego wariantu. Wszystkie działania, które tam
wówczas były podjęte na różnych wielu spotkaniach medialnych i kuluarowych. W tych
spotkaniach najbardziej był zaangażowany Pan radny z Zielonego Królewskiego to może
potwierdzić. Zostało przyjęte na tej zasadzie, że gdy już później został ten regulamin
wypracowany i nie było jak gdyby sprzeciwu to zostało przyjęte, że jest akceptacja.
Chociaż teraz już wiem, że w pełni tej akceptacji nie ma w przypadku mieszkańców
Zielonego Kamedulskiego, gdyż został w części ten projekt przebiegu drogi obwodnicy
uszczuplony o ilość ekranów dźwiękochłonnych ponieważ zmieniło się rozporządzenie,
które teraz jak gdyby złagodziło ilość tych ekranów, gdzie można ich mniej zastosować
i rzeczywiście Generalna Dyrekcja zubożyła ten projekt. Dowiedzieliśmy się, że Miasto
Suwałki zleciło dokumentację przetargową na wykonanie drogi od ulicy Powstańców
Wielkopolskich aż do m. Zielone Kamedulskie czyli do granicy z gminą. Okazuje się
dzisiaj, że to jest do granicy gminy tylko do połowy. My też chcemy zlecić wykonanie
dokumentacji na odcinek drogi w granicach 500-700 m na terenie gminy też chcemy
wykonać, żeby w trakcie budowy obwodnicy mieszkańcy Zielonego Kamedulskiego mogli
przemieszczać się, bo po tej drodze będzie budowana obwodnica gdzie będzie pas
serwisowy mniej więcej na obecnej drodze asfaltowej do Zielonego Kamedulskiego. I tutaj
będziemy pilotować. Nie mamy informacji z Generalnej Dyrekcji. Wystąpiliśmy z pismem
do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odnośnie zmniejszenia tych ekranów
dźwiękochłonnych, ponieważ jest jak gdyby nie zrozumiałe, że w granicach 200 do 300 m
uszczuplają ekrany, gdzie są bloki, gdzie ludzie mieszkają. Dlatego tutaj będziemy tą
sprawę monitować.
Odpowiedzi udzielił na zapytania sołtysa wsi Nowa Wieś:
- Odnośnie poprawienia pisma w związku ze zmianą taryf – odpowiedział, że na ostatniej
sesji Pan Wójt powiedział, że zmiany pisma już nie będzie dlatego tutaj nadal podtrzymuje,
że zmiany tego pisma nie będzie.
- Odnośnie przedłożenia dokumentów, że z Wójtem rzekomo jechał na stadion narodowy
a nie do Zamościa – oświadczył, że on z Wójtem na żaden mecz do Warszawy na stadion
narodowy nie jeździł, żadnych dokumentów na to potwierdzenia nie ma, bo i skąd skoro
nie jeździł to żadnych dokumentów nie może przedłożyć.
- Odnośnie sprzeciwu w sprawie rozpatrzenia wniosków z zebrania wiejskiego –
poinformował, że hydrant pomiędzy posesjami nr 59 i 60 został już wymieniony. Ponadto
sieć jest utrzymywana w stanie technicznym umożliwiającym doprowadzenie wody do
odbiorców.
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- Odnośnie powiadomienia sołtysów o inwentaryzacji azbestu – wyjaśniał, że taka informacja
zostanie przekazana wszystkim sołtysom wsi na terenie gminy.
- Odnośnie wynajęcia pomieszczeń w nowym budynku urzędu gminy – poinformował, że
przewiduje się wynajęcie pomieszczeń w nowym budynku Urzędu Gminy. Są firmy
zainteresowane między innymi chociażby nadzór budowlany ale musi być zachowana
procedura przetargowa.
- Odnośnie ustawienia znaku drogowego „Stop” przy drodze we wsi Nowa Wsi przed drogą
powiatową – poinformował, że taki znak zamówimy i ustawimy.
- Odnośnie montażu kolektorów – poinformował, że zgodnie z umową, wykonawca
zobowiązał się do wykonania umowy w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj.
30 lipca 2014 r. Podczas podpisywania umowy z firmą Sanita Sp. z o. o. była rozmowa , że
15 lipca br. zamontują wszystkie kolektory. Urząd wystąpi do firmy o przedłożenie
harmonogramu prac i wtedy będziemy wiedzieli, jakie miejscowości w jakim dniu.
- Odnośnie równania dróg – poinformował, że równiarka już równa drogi na terenie gminy
i na części wschodniej gminy drogi zostały już wyrównane.
- Odnośnie sprzątania śmieci – poinformował, że zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg
Powiatowych w Suwałkach o sprzątnięcie śmieci a w przypadku śmieci, które są przy
jeziorze zostaną posprzątane przez gminę.
- Odnośnie remontu drogi we wsi Mała Huta w kierunku do Dąbrówki – wyjaśnił, że
w budżecie gminy na 2014 r. są zaplanowane środki finansowe w kwocie 200 tys. zł na
przebudowę tej drogi ze żwirowej na asfaltową, także w niedługim czasie zostanie
ogłoszony przetarg na przebudowę tego odcinka drogi.
Ad 22
Wnioski i oświadczenia.
Danuta Bucko - Skarbnik Gminy poinformowała, iż otrzymano z Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok oraz poinformowała,
że w miesiącu kwietniu br. będą sporządzone sprawozdania finansowe za 2013 rok.
Zwróciła się do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o ustalenie terminu posiedzenia komisji po
10 kwietnia 2014 r. celem wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
oraz sprawozdaniach finansowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 kwietnia 2014 r.
Jednocześnie Skarbnik Gminy zwróciła się do pozostałych Komisji Rady Gminy
o poinformowanie w jakim terminie planują posiedzenia komisji, na których zostaną
zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym
za 2013 rok, uchwałą z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2013 rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach za 2013 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że wyposażenie świetlicy
Centrum Kulturalnego wsi Krzywe zostało zakwalifikowane do dofinansowania przez
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Lokalną Grupę Działania „Nasza Suwalszczyzna”. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu
podejmie Marszałek Województwa, z którym zostanie podpisana umowa. Ponadto został
złożony wniosek o możliwości budowy boiska wraz z ogrodzeniem i monitoringiem przy hali
sportowej przy szkole w Przebrodzie z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu na
budowę hali. Z posiadanych informacji wynika, że jest duża szansa pozyskania środków na
powyższe zadania.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że została rozpoczęta budowa drogi wojewódzkiej
Suwałki – Sejny. W miejscowości Stary Folwark został uszkodzony przystanek autobusowy
w wyniku wypadku i wyznaczone zostało nowe miejsce, gdzie zatrzymują się autobusy,
będzie to już docelowe. Jest strasznie niebezpiecznie, bo jest wąskie pobocze. W godzinach
rannych jest duże natężenie ruchu zwłaszcza przejeżdżających tirów, co zagraża
bezpieczeństwu młodzieży dojeżdżającej do szkoły. Wysiadamy naprzeciw starego byłego
przystanku i tam jest też zatoczka do wsiadania ale żeby wsiąść do autobusu wszyscy muszą
już iść do nowo ustawionego znaku.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że widzi dwie możliwości albo
przesunąć ten znak na stare miejsce albo ewentualnie podsypać żwirem przy nowo
ustawionym znaku co spowoduje poszerzenie terenu i będzie bezpieczniej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że od sołtysa wsi Nowa Wieś
wpłynęła interpelacja do Wójta Gminy, że w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na
korytarzu szkolnym na parterze jest uskok w wysokości dwóch stopni schodów, schody te
przebiegają na całej szerokości korytarza szkolnego stopnie schodowe są nieoznakowane
a wewnątrz budynku w tym miejscu słabo oświetlone, nie ma barierki ochronnej przy
schodach. Rodzice obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci uczęszczających do szkoły.
Dyrekcja do chwili obecnej nie zabezpieczyła tych schodów.
W odpowiedzi na to interpelacje wyjaśnił, że budynek szkoły zawsze na rozpoczęcie roku
szkolnego jest monitorowany przez wiele instytucji, chociażby sanepid czy inne, gdzie do tej
pory żadnych uwag nie było. Schody są oznakowane poprzez dwukolorowe czarno-żółte
paski. Natomiast stopnie wewnątrz budynku nie wymagają żadnych poręczy i barierek.
W związku z czym odpowiedź jest taka, że nic nie możemy zrobić bo wszystko jest dobrze.
Ad. 23
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XLI Sesji Rady Gminy Suwałki..
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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