P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14
z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 11°° w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XLII 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. Rozumoski 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 - listy
obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLII 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
tragicznie zmarłego sołtysa wsi Gawrych Ruda.
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,
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.
Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, 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.
Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2013 rok.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok i sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki za 2013 rok.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/248/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk –
granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda oraz udzielenia
odpowiedzi na skargę.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLI Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał
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pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XLI 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 ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy za okres od dnia 25 marca 2014 r. do dnia 21 maja 2014 r. – stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XLI Sesji w dniu 25 marca 2014 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze:
- sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu
11 kwietnia 2014 r. i w dniu 28 kwietnia 2014 r.– stanowi załącznik nr 7 do protokołu;
- sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Społecznej Rady Gminy
Suwałki odbytego w dniu 16 maja 2014 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki odbytego w dniu
23 kwietnia 2014 r. i w dniu 5 maja 2014 r. - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki odbytego w dniu
14 kwietnia 2014 r. i w dniu 9 maja 2014 r. - stanowi załącznik nr 10 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.
Rada Jolanta Sztermer – zwróciła się z następującymi sprawami:
- Poprawę nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowości Stary Folwark przy posesji Państwa
Topolskich gdyż jest tam duży ubytek w jezdni. Jak również w innych miejscach drogi przy
studzienkach, które były robione w czasie kanalizacji. Przy tych łączeniach też są wielkie
nierówności zwłaszcza, na zakręcie naprzeciw jej domu jest wielka nierówność, zapadnięty
asfalt. Również przy Pani Malinowskiej przy wyjeździe na drogę powiatową cała jezdnia
jest obniżona i podczas opadów deszczu i przy roztopach gromadzi się woda.
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- Rozważenie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek za pojemniki na odpady dla osób
prowadzących działalność gospodarczą, bo żeśmy skupili się na osobach fizycznych,
właścicielach domków letniskowych i umknęły nam podmioty prowadzące działalność
godspodarczą, które zostały zdane też na firmę, którą gmina wybrała z przetargu i stawki
kontenerów poszły w górkę 100 % i są bardzo pokrzywdzeni. Jak również sprawa odbioru
popiołu, dwa razy do roku jest za mało, w tej chwili od lutego mieszkańcy mają
nagromadzony popiół a dopiero odbiór będzie w listopadzie.
- Przedłużenie godzin oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Folwark na sezon letni,
ponieważ ludzie zgłaszają taką potrzebę.
Radny Sawicki Marian – zwrócił się o załatanie dziur na drodze w miejscowości Zielone
Kamedulskie od osiedla do drogi Bakałarzewskiej.
Radna Marzanna Żylińska – zwróciła się do radnych powiatowych z zapytaniem, czy będą
wykaszane rowy przy drogach powiatowych bo są bardzo zarośnięte.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o jak najszybsze naprawę drogi w miejscowości
Leszczewek koło Pana Jedenastego ponieważ po awarii sieci wodociągowej jest wąski
przejazd.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał odnośnie montowanych kolektorów słonecznych na
terenie gminy, kto będzie wykonywał naprawy gwarancyjne, ponieważ różne firmy
z Warszawy, z Łomży wykonują instalację tych kolektorów słonecznych.
Grzegorz Moroz – powiedział, że łatanie dziur na drogach dobrze by było zorganizować na
terenie całej gminy ponieważ ubytki występują na drogach.
Zwrócił się o usunięcie awarii oświetlenia ulicznego we wsi Wiatrołuża Pierwsza, ponieważ
nie świeci regularnie, nie w tych godzinach co w całej gminie.
Radny Jarosław Ostrowski – zwrócił się załatanie dziur
Niemcowizna.

na drodze powiatowej Białe-

Radny Marek Klimaszewski – zwrócił się w sprawie drogi powiatowej do m. Gawrych RudaPłociczno, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach rozpoczął prace, których nie
zakończył takie jak: czyszczenie poboczy zakończył w połowie drogi w Płocicznie, łatanie
dziur w drodze zakończono koło restauracji Dąbek.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał kiedy zostaną przesunięte środki na
dofinansowanie dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup ultrasonografu.
Wójt Gminy – odpowiedział, że poinformujemy na następnej sesji.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2013 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za 2013
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok - sprawozdanie
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2013 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie
było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XLII/362/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2013
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok - uchwała
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 8
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V-00321-6/14 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2013 rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad. 9
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok i sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki za 2013 rok.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2013 rok - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Suwałki z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdaniem finansowym Gminy Suwałki za
2013 na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wystąpiła z pismem do Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki przekazując opinię o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki
i o sprawozdaniu finansowym Gminy Suwałki za 2013 rok wraz z uzasadnieniem i wniosek
w sprawie absolutorium.
Ad. 10
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr RIO.V00322-7/13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach z dnia 15
kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013
rok. Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
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o samorządzie gminnym – uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr
15 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013 rok.
Adam Nieczczerzewicz - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2013 - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2013
rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLII/363/14 w powyższej sprawie - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy w imieniu własnym jak również sprawowanego urzędu
podziękował radzie gminy a w szczególności tym wszystkim, którzy konstruktywnie
wspierali jego i cały urząd w realizacji nałożonych obowiązków. Te wszystkie osiągnięcia
które mamy są wynikiem dobrej współpracy. Podziękował swoim współpracownikom dla
Skarbnik Gminy, Sekretarzowi Gminy jak również wszystkim kierownikom referatów.
Zwrócił się do kierowników referatów o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom
urzędu. Uważam, że urząd funkcjonuje dobrze i wójt nic by nie zrobił gdyby nie miał dobrego
zespołu. Podziękował również sołtysom wsi.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2014 rok.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
zmiany do budżetu gminy na 2014 rok, polegającej na zwiększeniu planu dochodów i planu
wydatków w kwocie 3 153,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie opłaconej składki na
ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej
w formie zasiłku stałego. Kwota będzie podlegała zwrotowi do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, poinformowała, że Kierownik GOPS omówiła zmianę do
projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok w związku z tym
w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie zmiany zwiększającej planu dochodów
i wydatków o kwotę 3 153,00 zł w załączniku Nr 1 i 2.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2014 rok głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z zaproponowaną
zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
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UCHWAŁĘ Nr XLII/364/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – załącznik
nr 18 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/248/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk –
granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że Pan Tomasz S. zastępowany
przez r.pr. Bartosza Markowskiego wniósł skargę na uchwałę NR XXIX/248/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica
RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda. Skarżący w zaskarżanej
uchwale zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, przez naruszenie przepisów
Kodeksu Cywilnego, przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i ustawy o dostępie informacji publicznej. Analiza zarzutów skargi wykazała, że w niniejszej
sprawie nie zachodzą podstawy skutecznego zaskarżenia aktu prawa miejscowego, czyli
niezgodność uchwały z prawem i równocześnie naruszenie przez nią konkretnie rozumianych
interesów lub uprawnień konkretnego obywatela. Skarga jest w pełni niezasadna. Na
podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracji rada gminy zobowiązana jest przekazać skargę do WSA zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XLII/365/14 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki
w obrębie geodezyjnym Biała Woda oraz udzielenia odpowiedzi na skargę –stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że
zamianę działki o nr geod. 135/1 o pow. 0,0443 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osinki
na nieruchomość oznaczoną nr geod. 2/27 o pow. 0,0565 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Osinki dokonuje się w celu uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie
ze stanem prawnym.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/366/14
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uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Osinki - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Uporządkować geodezyjny stan
prawny, droga przechodzi przez własność prywatną i chce nam za darmo przekazać tą
nieruchomość. Jest to konieczne bo w tej drodze jest infrastruktura, jeżeli to chce przekazać to
trzeba wziąć bo kiedyś może trzeba będzie płacić służebność. Sprawę nieodpłatnego nabycia
powyższych nieruchomości pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy
Suwałki,
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/367/14
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 364/154 w obrębie
ewidencyjnym Płociczno - Tartak w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej o nr geod. 364/67 położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/368/14
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak - stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwała. Poinformował, że zamiana działki
o nr geod. 560/2 o pow. 0,0576 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek na
nieruchomość oznaczoną nr geod. 561/3 o pow. 0,0576 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek dokonuje się w celu uregulowania stanu faktycznego drogi na
gruncie ze stanem prawnym. Sprawę zamiany nieruchomości w obrębie Leszczewek
pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/369/14
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w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek
- stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 132/3 w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr
geod. 225/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek. Sprawę sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Leszczewk pozytywnie zaopiniowała Komisja
Gospodarcza Rady Gminy Suwałki
Radny Piotr Tomaszewski wniósł uwagę, żeby najpierw dokonać zamiany działki a potem
sprzedać bo znając Panią Ewę to ona może zrezygnować z tej zamiany.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/37014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 19
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
– Odnośnie łatania dziur w drogach asfaltowych – wyjaśnił, że już była przeprowadzona
lustracja dróg w terenie i ubytki w asfalcie zostały uzupełnione. Jeżeli są nowe dziury to
oczywiście zostaną uzupełnione. Zlustrujemy przede wszystkim w Starym Folwarku.
W tym tygodniu bądź w przyszłym umówimy się z panią radną żeby sprawdzić stan drogi.
- Odnośnie drogi we wsi Zielone Kamedulskie – wyjaśnił, że zostanie zgłoszona do firmy
Budimex potrzeba załatania dziur na drodze, ponieważ oni korzystają z tej drogi, gdyż są
wykonawcą obwodnicy Augustowa. Gmina ma podpisane porozumienie z firmą Budimex.
- Odnośnie stawek uchwały śmieciowej za wywóz dla firm – poinformował, że odpady
komunalne od przedsiębiorców są wywożone za opłatą w tych samych stawkach za
kontener. Wywóz odpadów poprodukcyjnych z ich działalności mogą zlecić komu chcą, dla
innej firmy wywozowej, nie musi być to firma EKO.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie drogi Leszczewek - wyjaśnił, że był obecny podczas usuwania awarii wodociągu
w m. Leszczewek, wykonawca miał dokonać naprawy drogi. Ze względu na opady deszczu
nie można było wykonać tej naprawy, gdyż jest to teren gliniasty. Na pewno zostanie
wykonane w miesiącu lipcu br.
- Odnośnie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych – wyjaśnił, że zostanie zgłoszone
przez radnych powiatowych do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.
- Odnośnie kolektorów słonecznych – wyjaśnił, że na spotkaniu z generalnym wykonawcą,
poinformowano, że około 50 % jest już zamontowanych kolektorów i do połowy czerwca,
najpóźniej do końca czerwca prace zostaną zakończone. Naprawy gwarancyjne będą
przeprowadzane przez wykonawcę kolektorów.
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- Odnośnie wydłużenia godzin oświetlenia ulicznego w m. Stary Folwark- stwierdził, że ten
temat podejmiemy na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
- Odnośnie drogi powiatowej do m. Gawrych Ruda – zwrócił się do radnych powiatowych
o zgłoszenie tej sprawy do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.
- Odnośnie oświetlenia ulicznego we wsi Wiatrołuża Pierwsza – poinformował, że sprawa
została załatwiona.
Ad. 20
Wnioski i oświadczenia
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu sołtysów Gminy Suwałki zaprosiła władze gminy,
pracowników, radnych na msze świętą ofiarowaną w intencji zmarłego sołtysa ze wsi
Gawrych Rudy, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 11°°
w kościele w Gawrych Rudzie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady:
- Poinformował, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Suwałkach zaprasza radnych Rady Gminy Suwałki na obchody Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach , w dniu 27 maja 2014 r.,
rozpoczęcie godz. 11³°.
- Zapoznał z pismem Najwyższej Izby Kontroli Biuro Organizacyjne Wydział Skarg
i Wniosków z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłożenia wyjaśnienia dotyczącego
zarzutów zawartych w interwencji poselskiej Pana Posła Jarosława Zielińskiego.
Interwencja poselska o przeprowadzenie kontroli dotyczącej prawidłowości i gospodarności
działań Wójta Gminy Suwałki oraz jednostki wodociągowo-kanalizacyjnej „Wodnik”
Wodociągi i Kanalizacje, w zakresie ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- Zapoznał z pismem Adama Białaszewskiego – sołtysa wsi Sobolewo z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie rzeczywistego przebiegu drogi nr 217 we wsi Sobolewo i zgodności zapisów
w planie zagospodarowania przestrzennego.
- Poinformował, że wpłynęło zaproszenie od organizatorów dnia samorządowca z urzędu
gminy, zapraszają radnych na dzień samorządowca wyjazd w dniu 27.05.2014 r. o
godz.14°° do parku linowego - koszt wyjazdu 70 zł.
Ad. 21
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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