P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/13
z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 4 grudnia 2013 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1200 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Suwałki Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Klimaszewski Marek
2. Moroz Grzegorz
3. Nieszczerzewicz Adam
4. Ostrowski Jarosław
5. Rozumowski Grzegorz
6. Safinowski Andrzej
7. Sawicki Marian
8. Suchocki Maciej
9. Sztermer Jolanta
10. Taraszkiewicz Piotr
11. Tomaszewski Piotr
12. Wiszniewski Marian
13. Żylińska Marzanna
Nieobecny na obradach sesji Radny Marek Jeromin.
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy
referatów i jednostek organizacyjnych, radni powiatowi, prawnik, 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 XXXVII Sesji Rady Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci byłego
radnego Józefa Jankowskiego minutą ciszy, który był radnym trzy kadencje Rady Gminy
Suwałki.
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 – Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad radni otrzymali
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad.
Uwag i wniosków nie zgłoszono
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXVII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr XXXV/13 z dnia 30 października 2013 r. oraz nr XXXVI/13
z dnia 8 listopada 2013 r. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2013 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołów nr XXXV/13 z dnia 30 października 2013 r. oraz nr XXXVI/13
z dnia 8 listopada 2013 r. sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXV/13
z dnia 30 października oraz nr XXXVI/13 z dnia 8 listopada 2013 r. Sesji Rady Gminy
Suwałki wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Protokół z XXXV i XXXVI Sesji zostały 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 ze swojej działalności tj. w okresie
od dnia 30 października 2013 r. do dnia 04 grudnia 2013 r.- stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2013 r. oraz na
XXXVI Sesji w dniu 8 listopada 2013 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji
Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 r. – sprawozdanie
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej,
Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że na ubiegłej sesji zwracał się o poprawienie łącznika
drogi, podsypania pobocza i uzupełnienia dziur w drodze we wsi Nowa Wieś i do tej pory nikt
tym się nie zainteresował. Zaapelował do radnych gminy o odrzucenie założeń do budżetu
gminy na 2014 rok, ponieważ wnioski inwestycyjne mieszkańców zostały odrzucone po raz
kolejny. Również interpelował do radnych o nie uchwalenie podwyżek cen wody. Stwierdził,
że współpraca gminy z firmą Wodnik ma specyficzny charakter, gmina buduje wodociągi,
pokrywa koszty naprawy, płaci podatki za wodociągi a Pan Wnuk - firma Wodnik tylko
odczytuje liczniki i pobiera opłatę.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
zmiany do wieloletniej prognozy finansowej w budżecie 2013 roku polegającej na:
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania informacji od Wojewody Podlaskiego, że
decyzją Ministra Finansów została przyznana Gminie rekompensata utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych za lata 2006-2010 w kwocie 225 377,00 zł;
- zwiększeniu planu dochodów m. in. z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania
zobowiązań z opłaty skarbowej, z odsetek od lokat w kwocie 11 904,00 zł;
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od Wojewody
Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej.
Po stronie planu wydatków dokonano przesunięcia w ramach budżetów jednostek m. in.:
- w Zespole Szkół w Przebrodzie na zakup mebli do szatni - kwota 15 000,00 zł;
- w Zespole Szkół w Starym Folwarku na zakup materiałów biurowych, pomocy
dydaktycznych – kwota 5 000 zł;
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach na szkolenia, wynagrodzenia,
opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za licencje, oprogramowanie – kwota 10 763,00
zł;
- w Urzędzie Gminy Suwałki na wydatki promocyjne – kwota 9 000 ,00 zł; na nagrody dla
działaczy sportowych – kwota 2 500,00 zł; - na umowy zlecenia – kwota 1 500 zł; - na
ubezpieczenie mienia - kwota 2 500,00 zł; - na opłaty za licencje, opłaty pocztowe – kwota
5 000,00 zł; na zakup materiałów biurowych – kwota 15 000,00 zł , w ewidencji ludności –
kwota 500 zł na licencje oprogramowania i zakupy biurowe; - za pobyt psów w schronisku,
usługi weterynaryjne, na opłaty za odłów psów – kwota 40 000,00 zł.
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Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2013 rok plan wydatków wyniesie
30 181 976,43 zł, plan dochodów 30 740 207,43 zł. Nadwyżka budżetowa wyniesie
558 231,00 zł. Kredyty zostaną spłacone z wolnych środków w kwocie 932 834 zł
i z nadwyżki budżetowej w kwocie 558 231 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2013-2025. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 wraz
z zaproponowaną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVII/317/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi i objaśnionymi
zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 dokonano
odpowiednio zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wraz z zaproponowanymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy
na 2013 rok głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów
przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVII/318/13
w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w materiałach dla radnych został
przedłożony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Proponowane stawki wynoszą: 1) dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 2,44 zł/m³ netto plus VAT (wzrost o 2 %); 2)
dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości: - Grupa I gospodarstwa domowe,
obiekty użyteczności publicznej – 5,85 zł/m³ netto plus VAT (wzrost o 3 %); - Grupa IIfirmy i zakłady – 6.99 zł/m³ netto plus VAT (wzrost o 2 %)
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy
Suwałki sprawa była omawiana. Zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, czy rada
gminy ma wpływ na wysokość stawek za wodę i ścieki.
Maciej Folejewski – prawnik wyjaśnił, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy podejmuje uchwałę
o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo
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wodociągowo-kanalizacyjne, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały sporządzone
niezgodnie z przepisami. Taryfy sporządza przedsiębiorca, organ wykonawczy je weryfikuje
pod kątem legalności i celowości, a rada jedynie je zatwierdza. Rada nie dokonuje
samodzielnie weryfikacji, pod względem legalności i celowości, sporządzenia taryf. Rada
gminy zatwierdza tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez Wójta, zaś odmawia ich
zatwierdzenia, gdy w ocenie organu wykonawczego, taryfy sporządzone zostały niezgodnie
z przepisami prawa. Art. 24 ust. 8 ustawy mówi, jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały
w terminie 45 dni, to taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku
o ich zatwierdzenie. Taryfy wody i ścieków zostały zweryfikowane przez Wójta Gminy
i projekt uchwały został przedłożony radzie gminy do uchwalenia.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że są organizowane różne przetargi, dlaczego nie jest
organizowany przetarg w przypadku podwyższenia cen wody. Ceny są podwyższane od czasu
kiedy administruje Pan Wnuk – firma Wodnik.
Przewodniczący Rady – powiedział, że jest zawarta umowa i administratorem jest Pan Wnuk
- firma Wodnik. Ja składałem wniosek, żeby rozwiązać tą umowę, niestety rada gminy nie
podzieliła tego głosu, nie chciała zmieniać firmy, która zajmuje się obsługą sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy. Rada gminy może taryfy wody i ścieków przyjąć lub
odrzucić i tak na to nie ma wpływu.
Sołtys wsi Nowa Wieś – to może jeszcze raz zgłosić wniosek.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy - stwierdził, że od kiedy administratorem jest firma Wodnik to
jest uporządkowane z wodociągami i kanalizacją na terenie gminy. Jest porządek i jako
właściciel jest zadowolony.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało
5 radnych, przeciw 6 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Uchwała w w/w sprawie
nie została przyjęta.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Obszar objęty
granicami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma powierzchnię około 4,5 ha, obejmuje część obszaru Gminy Suwałki
w obrębie geodezyjnym Biała Woda. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXIX/247/13 Rady Gminy Suwałki z dnia
25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki. Do projektu planu w trakcie wyłożenia
do publicznego wglądu wpłynęły uwagi. Dla terenu objętego projektem uchwały uwagi
dotyczyły: - zwiększenia wysokości dla nowo powstałych budynków (w planie ustalono 9 m
od podłoża do górnej krawędzi kalenicy); - uwzględnienia wydanych dla terenu działek nr
geod. 240/2, 240/3 i 240/5 w obr. geod. Biała Woda, decyzji o warunkach zabudowy,
istniejącego wjazdu z ul. Reja oraz wydanego zezwolenia na budowę zakładu krawieckiego
na działce nr 240/2. Uwzględnienie uwag na etapie prowadzonej wówczas procedury
planistycznej skutkowałoby koniecznością jej ponowienia, co uznano za niezasadne. Ustalono
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konieczność opracowania nowego planu miejscowego dla terenu działek w przedstawionych
granicach planu – załącznik nr 1do uchwały intencyjnej, który zastąpi obowiązujące ustalenia
i umożliwi realizację inwestycji zamierzonych na przedmiotowym terenie przez ich
właścicieli.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/319/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki - uchwała
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje sześć zadań.
Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest
uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program będzie realizowany
przez Referat ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/320/13
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i przeciwdziałania
Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z ustawy o narkomanii. Program będzie realizowany przez Referat ds. Polityki Społeczno –
Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/321/13
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w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- uchwała

Ad. 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Choło – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi sołtysowi wsi Nowa Wieś:
- Odnośnie remontu łącznika drogi Nowa Wieś gdzie sołtys zarzuca, że nikt tą sprawą nie
zainteresował się. Wyjaśnił, że rozmawiał z Radnym Grzegorz Morozem ze wsi Nowa
Wieś na temat łącznika i podsypania pobocza drogi we wsi Nowa Wieś. Zostało ustalone, że
wiosną będzie wykonane.
Radny Grzegorz Moroz potwierdził, że rozmawiał na ten temat z Wójtem Gminy.
- Odnośnie cen wody i ścieków – wyjaśnił na przykładzie Miasta Suwałki i Gminy Suwałki.
W mieście Suwałki długość sieci wynosi około 200 km i cena wody 2,75 zł/m³ netto,
a w Gminie Suwałki długość sieci 270 km. W mieście mieszkańców jest 70 tys. a w gminie
7 tys. i jest dłuższa sieć a cena wody jest tańsza o 30 groszy. Jest różnica utrzymania sieci
miejskiej, kiedy w mieście na kilometrze jest 1000, czy parę tysięcy mieszkańców
a w gminie czasami na kilometrze jest dwa, trzy, pięć przyłączy. Jeżeli chodzi o kanalizację
to my na wyjściu od PGK do oczyszczalni musimy płacić 3,65 zł i zostaje 2,20 zł za
1 m³ na utrzymanie naszej kanalizacji tj. 2 zł, nie za 5,80 zł tylko za 2 zł musimy utrzymać
1 m³ zrzutu. Urząd Gminy zwracał się do PWiK w Suwałkach, żeby była ustalona cena
hurtowa, ale oni nie wyrazili zgody, bo też liczą pieniądze, chcą zarobić. Są gminy, które
dopłacają do wody. Możemy dopłacać tylko jak dopłacimy do wody wszystkim to nie
zrealizujemy innych inwestycji.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi o to żeby naszym
mieszkańcom było taniej. Na początku jak była budowana sieć kanalizacyjna we wsi Krzywe
było mówione, że jak więcej osób podłączy się do kanalizacji będzie taniej. Wszyscy
podłączyli się i teraz wychodzi, że jest drożej.
Wójt Gminy – Panie Przewodniczący 2 zł, wy nie rozumiecie jednej rzeczy.
Przewodniczący Rady - Panie Wójcie mieszkańców nie interesuje, płacą nie 2 zł, płacą
trochę więcej.
Wójt Gminy – Panie Przewodniczący to proszę policzyć ile kosztuje m³ wywozu ścieków
z szamba.
Przewodniczący Rady – ale Panie Wójcie, mi chodzi o to żeby zrobić wszystko, żeby było
najtaniej dla naszych mieszkańców.
Wójt Gminy – można powiedzieć, że Gmina robi wszystko, żeby było dobrze.
Marek Wnuk – firma Wodnik - podziękował za dotychczasową 10-letnią współpracę z gminą.
10-letnia współpraca pokazała, że zaczynaliśmy od jakiś tam kłopotów, od problemów od
nieporozumień, wyszliśmy już na taką prostą, że do władz gminy nie docierają jakieś skargi,
problemy. Ta współpraca przynajmniej mnie zadawala. Nie jest tak jak Pan sołtys wspomniał,
że nic nie robimy tylko wysyłamy konserwatora i wystawiamy faktury. Nie chcę tu ilościowo
mówić ile kranów zostało naprawionych, ile awarii sieciowych usunięto na kanalizacji, na
wodociągu mam te dane zbilansowane, podsumowane. Biuro funkcjonuje, ludzi przybywa
koszty rosną, żeby te standardy zachować i jakość dostarczanej wody. Jestem zadowolony
z tej współpracy, wydaje mi się, że przetarg by za dużo nie zmienił, może jednorazowo
zmienić tę opłatę na niższą.
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Radna Jolanta Sztermer – poinformowała, że jest również sołtysem miejscowości Stary
Folwark, w której jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Byliśmy na swoich szambach
i doceniamy to dobrodziejstwo. Od czasu kiedy stacja została zmodernizowana nie ma
problemów z wodą. Kto nie wywoził swego szamba to może myśli, że to jest za darmo.
Mieliśmy przykład na Komisji gdzie Pani z Sobolewa walczy o to, żeby ją podłączyć bo co
dwa tygodnie musi wywozić szambo, a to są koszty. W mojej miejscowości mieszkańcy są
zadowoleni. W tej chwili, jeśli występują jakieś sporadyczne awarie to, też są usuwane.
Każde dobrodziejstwo, każdy dostęp do cywilizacji pociąga koszty, ile wydajemy na telefony,
które nie są tanie a nie możemy się ich wyrzec. Nie oszukujmy się bez światła, bez wody, bez
kanalizacji jest bardzo trudno. Więc uważam tu, że gmina swoją rolę spełnia, większość wsi
jest zwodociągowana i współpraca z Panem Wnukiem polepszyła się, mamy nowoczesne
urządzenia. Nie ma problemu z ciśnieniem jeśli są jakieś awarie to są usuwane.
Wójt Gminy – powiedział, koszt beczkowozu zrzutu z beczki kosztuje około 12 zł plus
transport razem 20 zł za 1 m³ szambowozu. Cena ścieków na terenie gminy 5,70 zł netto,
czyli trzykrotnie taniej. To co mają powiedzieć ci, którzy wywożą ścieki z szamba.
Podziękował dla Radnej Jolanty Sztermer za rozsądną wypowiedź.
Przewodniczący Rady – powiedział, sprawdzimy możliwość tego czy, może być taniej, czy
nie, po to jest rada, żeby przegłosować.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że jeśli chodzi o udzielenie odpowiedzi przez Wójta
odnośnie interpelacji w sprawie remontu łącznika, to niech Pan Wójt przeczyta statut, tam
pisze, że zarząd gminy zaprasza sołtysa na posiedzenia, w których są rozstrzygane sprawy
dotyczące jego sołectwa. Drugi punkt, który mówi, że zarząd gminy informuje sołtysa
o podjętych decyzjach w sprawie jego sołectwa, więc tego jakoś nie ma w naszej gminie.
Wójt Gminy – powiedział, że jest radny, który jest przedstawicielem i radny wszystko wie.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że tutaj wszyscy mówią jak jest pięknie z wodociągami.
Wielokrotnie informował, że zasuwy są zasypane, że nie ma konserwacji na odcinku we wsi
Nowa Wieś. U sąsiada trzeba było zamknąć wodę, dwa dni chodził szukał zasuwy, nie mógł
znaleźć, bo zasuwa była gdzieś tam zasypana. Wezwał firmę Wodnik, przyjechali też nie
mogli znaleźć tej zasuwy, a wcześniej interpelowałem, żeby wyciągnąć zasuwy. Wnioskuje
o rozpisanie przetargu i wyłonienie ewentualnie nowego administratora. Ale wstępnie trzeba
zobowiązać Pana Wnuka o doprowadzenie wodociągu do stanu używalności, tak jak pisze
w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Wnukiem, bo stan używalności tego
wodociągu w mojej miejscowości jest w stanie opłakanym. Takich przypadków z zasuwami
było trzy czy czterokrotnie, że ludzie chcieli zamknąć a nie dało rady. W jednym przypadku
uszkodzona została zasuwa trzeba było odkopywać. W drugim przypadku całe szczęście, że
był w pobliżu konserwator to zamknął całą wodę. Jest to non stop a przecież są zasuwy, które
są zasypane na ponad metr i nikt tego nie konserwuje, nikt tego nie zamyka. Zasuwa nie
ruszona przez 10 lat w czasie administrowania przez Pana Wnuka na pewno nie będzie
działała, a przy naruszeniu będzie ciekła. Wtedy będzie wymiana i gmina pokryje następne
wydatki. To będzie taka piękna współpraca.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia.
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Stanisław Szwengier – Rady Powiatowy w imieniu zarządu i druhów OSP Wychodne
podziękował dla Wójta Gminy, współpracowników i rady gminy za wykonanie remontu
budynku remizy w Wychodnym.
Wójt Gminy – powiedział, że będziecie to teraz najpiękniejszy budynek w całej gminy
ponieważ został bardzo dobrze wykonany.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o rozłożenie na 12 rat zaległości w kwocie powyżej 10 000 zł dla mieszkańca gminy, który
niesłusznie pobierał zasiłek pielęgnacyjny za zmarłego ojca.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował:
- W dniu 07 grudnia 2013 r. podczas meczu piłki siatkowej Ślepsk Widzew odbędzie się
licytacja różnych przedmiotów, które również gmina przekazuje na rzecz dzieci z Zielonego
Kamedulskiego i Potaszni.
- W dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy Suwałki (sala narad) odbędzie
się spotkanie Wigilijne, na które serdecznie wszystkich zaprosił w imieniu Wójta Gminy
Suwałki.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – powiedział, że czuje się w obowiązku poinformować radę
gminy o tych zdarzeniach jakie miały miejsce wobec jego osoby poprzez tu obecnego sołtysa
wsi Nowa Wieś, jak również nieobecnego Pana Kalinowskiego. W obu przypadkach złożył
sprawę do sądu. Była pierwsza rozprawa ugodowa i musieli ci panowie przeprosić mnie, ale
jak było trudno przeprosić, podać rękę, czy powiedzieć słowo przepraszam, jak dzieci się
zachowywali. Pokryli koszty sądowe wcale nie małe.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że skoro został wywołany do odpowiedzi w prywatnych
sprawach Pana Wójta, więc odpowie. Pan Wójt zaskarżył mnie do sądu bo nazwałem go:
”Łukaszenką”. Pierwsza sprawa była ugodowa, na której Wójt oczekiwał przeprosin przed
radą. Na następną rozprawę nie wysłano do mnie zawiadomienia. Na trzeciej rozprawie Pan
Wójt mówił, żebym przynajmniej pokrył koszty adwokata.
Rozpoczęła się głośna dyskusja Przewodniczący odebrał głos sołtysowi wsi Nowa Wieś
i zakończył dyskusję. Mimo odebrania głosu sołtys dodał, że pokrył połowę kosztów
sądowych ale Wójta nie przeprosił i nie ma zamiaru przepraszać.
Wójt Gminy – powiedział, jak nie przeprosił jest postanowienie sądu.
Ad. 15
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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