P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/14
z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 12 czerwca 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 do 1015 w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Suwałki Marek Jeromin ponieważ Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki był nieobecny na
obradach sesji.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Józefowicz Mariusz Waldemar
2. Moroz Grzegorz
3. Nieszczerzewicz Adam
5. Ostrowski Jarosław
6. Rozumowski Grzegorz
7. Safinowski Andrzej
8. Sawicki Marian
9. Sztermer Jolanta
10. Taraszkiewicz Piotr
11. Tomaszewski Piotr
12. Żylińska Marzanna
Nieobecni: Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki, Radny Klimaszewski Marek, Radny
Wiszniewski Marian
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno
Gospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Sławomir Mitros - radca prawny, Cezary Folejewski – prawnik, Grażyna G.
– skarżąca, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady otworzył obrady XLIII Sesji Rady Gminy.
Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych,
sołtysów, radców prawnych, wszystkich obecnych na sesji.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych,
wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady poddał
pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII 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 rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osinki.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLII Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają
uwagi do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 12
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XLII 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 z działalności Wójta Gminy od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 21 maja 2014 r. do 12 czerwca 2014 r.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XLII Sesji w dniu 21 maja 2014 r.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami – stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
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Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki, które odbyło się
w dniu 3 czerwca 2014 r. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu właścicieli posesji wsi Krzywe na Nowym Osiedlu zwróciła się
z prośbą o najszybsze rozwiązanie problemu zalewania drogi gminnej tj. odprowadzenie wód
opadowych z drogi. Pan Wójt zna tą sprawę bo bezpośrednio też do Wójta było zgłaszane.
Zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na piśmie zgodnie z przepisami w ustalonym terminie,
ponieważ informację musi przedłożyć mieszkańcom.
Radny Marian Sawicki – powiedział, że na ostatniej sesji zwracał się z prośbą o załatanie
dziur na drodze w miejscowości Zielone Kamedulskie i wyjazdu z drogi. Wyjazd został
zrobiony przez firmę, która wozi żwir na budowę obwodnicy Augustowa ale nasypano takich
drobnych kamieni, że trudno zatrzymać się przed tym zakrętem, natomiast dziura w drodze nie
została załatana.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że Wójt obiecał na którejś sesji, że na łączniku drogi we
wsi Nowa Wieś podsypie i utwardzi pobocze. Te pobocza zostały podsypane ale nie
utwardzono, po pierwszym deszczu stanowią one jeszcze gorsze zagrożenie bo ludzie
korzystają z tych poboczy przy mijaniu a podmyte rowy są bardzo niebezpieczne, to stanowi
duże zagrożenie. Zwrócił się z prośbą o posypanie i utwardzenie tych poboczy zgodnie
z obietnicą Pana Wójta. Należy również dokończyć remont wiosenny dróg, w naszej
miejscowości w miesiącu kwietniu posypywali te drogi, nie zostały naprawione drogi na byłej
kolonii Huta, która została włączona do Nowej Wsi, tam są krótkie odcinki dróg ale jest
potrzeba ich naprawienia. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działająca przy Urzędzie Gminy zgłosiła dwa wnioski wobec mieszkańców Nowej Wsi
o leczenie odwykowe, sąd oczywiście oddalił te wnioski na podstawie zeznań świadków
mieszkańców, czy Pan Wójt raczy przeprosić mieszkańców za bezpodstawne oskarżenie. Na
stronie internetowej Urzędu Gminy jest miejsce na umieszczenie informacji o zgonie,
o wyrażeniu kondolencji dla obcych ludzi, nie ma miejsca dla sołtysa, który zmarł. Jest to
bardzo przykre, czy dlatego Panie Wójcie zabrakło mu miejsca, że zgasił kilka razy
interpelację odnośnie drogi.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki o przedstawienie tematu.
Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że sprawa skargi na
działalność dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak była rozpatrywana na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Społecznej Rady Gminy. Jego zdaniem rozpatrzenie skargi
należy odłożyć gdyż Komisja Społeczna Rady Gminy chciałaby pojechać do Zespołu Szkół
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w Płociczno-Tartak
w dokumenty.

i na miejscu sprawdzić jak wygląda sytuacja i dokonać wglądu

Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że podczas
wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 16 maja
2014 r. Komisje zapoznały się ze skargą Pani Grażyny G. na działalność dyrektora Zespołu
Szkół w Płocicznie-Tartak. W/w Komisje zapoznały się również z odpowiedzią Dyrektor
Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak na przedstawione przez skarżącą
zarzuty. W posiedzeniu w/w Komisji uczestniczyły również wszystkie zainteresowane strony
tj. skarżąca, dyrektor, wychowawczyni i pedagog szkolny Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.
Skarga dotyczy 13 letniego wnuka Patryka J. skarżącej, która jest opiekunem prawnym
chłopca. W skardze zostały wytknięte błędy, zaniedbania, ignorancja personelu szkoły
w prowadzeniu przez nauczycieli Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak dziecka. Skarżąca
wskazała, iż w grudniu 2013 r. przeniosła Patryka J. do innej szkoły. Z wyjaśnień dyrektora
Zespołu Szkół i nauczycieli wynika, że rada pedagogiczna wykonała wszystkie czynności
w zakresie swoich obowiązków i przeprowadzona doraźna kontrola Podlaskiego Kuratora
Oświaty w miesiącu styczniu 2014 r. nie wykazała żadnych uchybień w zakresie pomocy
i opieki pedagogicznej w stosunku do małoletniego Patryka J. O dobrej woli wobec Patryka J.
dyrektora Zespołu Szkół, nauczycieli i całej rady pedagogicznej może świadczyć fakt, że
mimo uzyskania przez Patryka J. oceny niedostatecznej został on promowany warunkowo do
klasy szóstej. Po zapoznaniu się i wysłuchaniu stanowisk odnośnie zarzutów skarżącej,
wszystkich uczestniczących w posiedzeniu wspólnym, a także po zapoznaniu się z pisemnymi
wyjaśnieniami dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak z dnia 16 maja 2014 r. oraz
protokołu kontroli doraźnej Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2014 r. Komisja
Rewizyjna i Komisja Społeczna Rady Gminy Suwałki uznały zarzuty skarżącej za bezzasadne
większością głosów i wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego czy
rada gminy musi przegłosować na dzisiejszej sesji ten konkretny zapis: „zasadna” bądź
„niezasadna”.
Sławomir Mitros - radca prawny wyjaśnił, że porządek obrad sesji został przyjęty przez
radnych i każdy projekt uchwały musi być poddany pod głosowanie.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Pani Grażyny G. - skarżącej
o zabranie głosu.
Pani Grażyna G. – skarżąca stwierdziła, że chciałaby otrzymać odpowiedź o odrzuceniu
skargi na piśmie. I chciałaby jeszcze raz zaznaczyć, że nie zgadza się z tym wszystkim, że jej
dziecko (bo jest rodziną zastępczą) bez podstawnie dostało ileś jedynek. Proszę powiedzieć
jak by czuł się któryś z rodziców skoro jego dziecko przechodziło taką gehennę w szkole.
W szkole w Płocicznie-Tartak dzieci są ocenianie według rodziny. Na półrocze dziecko nie
było zagrożone, na koniec roku ma poprawkę, proszę mi wytłumaczyć, ja tego nie
rozumieniem. Ja się z tym nie zgadzam. Proszę przeanalizować ile dzieci ze szkoły
w Płocicznie-Tartak odeszło do innych szkół a ile przyszło, z roku na rok odchodzi coraz
więcej dzieci. Ja swoje dziecko przeniosłam do innej szkoły ponieważ popadło w depresję.
W nowej szkole dziecko dobrze się zachowuje i ma dobre oceny.
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Marek Jeromin - Wiceprzewodniczący Rady w związku z wnioskami zgłoszonymi przez
Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Społecznej Rady Gminy poddał pod głosowanie
o przyjęcie w § 1 pkt 1 uchwały o treści: „Uznaje się skargę Pani Grażyny G. z dnia
29 kwietnia 2014 r. na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak za
bezzasadną”. W głosowaniu brało udział 12 radnych: - za głosowało 8 radnych, głosów
przeciw nie było, wstrzymało się 4 radnych. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w PłocicznieTartak. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych,
przeciw głosów nie było, wstrzymało się 5 radnych. Uchwała została przyjęta większością
głosów UCHWAŁĘ Nr XLIII/371/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
dyrektora Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
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. Plan dochodów i wydatków zwiększono między
innymi z tytułu: przyznania pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Suwałki w kwocie 4 000 zł i wpływu opłaty produktowej w kwocie 900 zł.
Przesunięto środki własne z rezerwy ogólnej na wykonanie dokumentacji projektowej
systemu alarmowego i monitoringu na boisku i sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie
w kwocie 2 200 zł. Zwiększono wydatki na budowę budynku administracyjnego Urzędu
Gminy Suwałki w kwocie 25 000 zł oraz zmniejszono środki na inwestycyjne zakupy na
wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy a zwiększono środki na wydatki bieżące na
wyposażenie w tej samej kwocie.
Radni nie wnieśli uwag.
Marek Jeromin - Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 12 radnych. Za przyjęciem głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLIII/372/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że pomnik przyrody, opisany
w niniejszym projekcie uchwały, ustanowiony został Uchwałą Nr XXXI/269/05 Rady Gminy
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Suwałki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Zgodnie z § 4
w/w uchwały wszelkie działania związane z obiektem powierza się Wigierskiemu Parkowi
Narodowemu w Krzywym. Wigierski Park Narodowy zwrócił się z wnioskiem o podjęcie
niezbędnej uchwały, która zezwalałaby na: - usunięcie obumarłych gałęzi w liczbie ok. 29
z pomnika przyrody, stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym, - uprzątnięcie gałęzi po
wykonanym zabiegu, - wyznaczenie możliwie najszybszego terminu wykonania pielęgnacji
ze względu na zagrożenie stwarzane przez pomnik przyrody. Wobec powyższego konieczne
jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Marek
Jeromin - Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu
brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr
XLIII/373/14 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomnika przyrody – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
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. 127/19 o pow. 0,0045 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek stanowiącej własność Gminy Suwałki, przeznaczony
na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, tj. pod projektowaną stację
transformatorową 20/0,4 kV.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu
brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR
XLIII/374/14 w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek – stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osinki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 156/1 położonej w obrębie Osinki w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 81/8 położonej
w obrębie ewidencyjnym Osinki.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLIII/375/14 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Osinki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. 12
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi sołtys wsi Krzywe – poinformował, że
Gmina wykonała pomiary geodezyjne terenu, które wykazały, że brak jest możliwości
odprowadzenia wód do istniejącego bagna w kierunku Sobolewa. Będzie możliwość
odprowadzenia wód opadowych z drogi na teren obok zabudowy osiedla, do wyrobiska, które
powstanie po eksploatacji żwiru. Do czasu wykonania odprowadzenia wód opadowych,
nadmiar wody będzie nadal odbierany przez istniejące studnie a w szczególnych przypadkach
wypompowywany przez samochody OSP.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Marianowi Sawickiemu – poinformował, że łatanie dziur na drodze we wsi
Zielone Kamedulskie wykonywała firma budująca obwodnicę Augustowa, do której sam
osobiście zgłaszał wykonanie. W tym tygodniu przejeżdżał tą drogą i nie zauważył żeby była
dziura w tej drodze. Stwierdził, że jeżeli faktycznie jest ta dziura zgłosi do wykonawcy
obwodnicy Augustowa. Ich ciężki sprzęt wozi kruszywo na budowaną obwodnicę
Augustowa co powoduje, że powstają dziury w drodze. Odnośnie tego wyjazdu z drogi
zostanie zgłoszone o usunięcie żwiru.
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie utwardzenia poboczy na łączniku w Nowej Wsi –
wyjaśnił, że tak jak sołtys powiedział w miesiącu kwietniu pobocze drogi zostało uzupełnione
odpowiednim kruszywem i
utwardzone ale po ostatnich opadach deszczu zostało
powymywane przez wodę. Zostaną poprawione te wyrwy powymywane przez wodę. Oprócz
tego, że to zostało utwardzone mieszanką kruszowo-żwirowo, to tutaj w tej chwili nie
jesteśmy w stanie czym innym utwardzić. Jeżeli to pobocze nie będzie trzymało się to
wykonawca będzie poprawiał. Jeżeli chodzi o żwirowanie dróg w Nowej Wsi to utrzymywane
są na bieżąco. Trudno powiedzieć z jakiego powodu część drogi nie została wykonana być
może operator nie widział. Firmy, które wykonują remonty dróg zmieniają się, więc mógł nie
wiedzieć, na co zwrócimy uwagę. Odnośnie żwirowania drogi, jeżeli jest taka potrzeba
zostanie wykonane.
Dariusz Saweliew – Kierownik ref. ds. PSG udzielił odpowiedzi sołtysowi wsi Nowa Wieś –
wyjaśnił, że głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych
jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych. Komisja ma obowiązek
rozpatrzyć każdy wniosek, który wpłynie do komisji. Wniosek może złożyć dowolna osoba
lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja) w zakresie uzależnienia od alkoholu.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja ma
obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające dotyczące problemu alkoholowego danej
osoby. W przypadku dwóch osób z Nowej Wsi Komisja podjęła czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec uczestników postępowania o obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu i przekazała wnioski o zobowiązanie wobec uczestników
postępowania do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich zgodnie
z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I w dalszym postępowaniu sąd orzeka o zobowiązanie
wobec uczestnika obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd Rejonowy
w Suwałkach nie przekazał żadnej informacji dotyczącej osób z Nowej Wsi. Dlatego w tym
przypadku nie ma podstaw, żeby Wójt Gminy przepraszał, ponieważ nie jest stroną
w postępowaniu gdyż wniosek o zobowiązanie poddaniu się leczeniu odwykowemu
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kierowała do sądu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów. Jeżeli ktoś naprawdę byłby
pokrzywdzony to ma prawo z powództwa cywilnego wnieść do sądu sprawę na rzecz tego,
który sprawę wniósł.
Wójt Gminy – powiedział, że nie był wnioskodawcą i nie zamierza nikogo przepraszać.
Spotkaliśmy się z jedną rodziną i rozmawialiśmy.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi sołtysowi wsi Nowa Wieś w kwestii umieszczenia
informacji na stronie internetowej - powiedział, że jeżeli chodzi o zmarłego sołtysa to nie
zamierza się tutaj tłumaczyć, bo nikt inny jak on gdy dowiedział się to pojechał pierwszy
z pomocą dla małżonki nie jako Wójt tylko Tadeusz Chołko. I nikt inny tylko Wójt na
cmentarzu zabrał głos i powiedział wszystko co miał powiedzieć.
Ad. 13
Wnioski i oświadczenia
Beata Skrocka - Kierownik GOPS poinformowała, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana
została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz. U. poz.755), które wprowadzą Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta
Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trojkę dzieci.
Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawania
jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznawania karty. Od
dnia 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach. Kierownik GOPS przekazała zebranym informację na piśmie dot.
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref ds. PSG poinformował na temat imprez kulturalnych,
które odbędą się na terenie gminy:
- w dniu 5 lipca 2014 r. Stary Folwark - plac gminny „Wakacje – Stacja Stary Folwark”.
- w dniu 26 lipca 2014 r. Stary Folwarku – plac gminny – festyn gminny.
- w dniu16 sierpnia 2014 r. Stary Folwark „Regaty żeglarskie o Puchar Wójta Gminy
Suwałki”;
- w dniu 31 sierpnia 2014 r. Stary Folwark lub teren Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego
w Wigrach – „Święto kłosa”.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się o poprawienie drogi po ostatnich opadach deszczu we
wsi Nowa Wieś. Ponadto jeden z rolników stwierdził, że przez jego pole bezprawnie
prowadziła droga gminna. Drogę tą zaorał i teraz ludzie jeżdżą przez pole drugiego rolnika.
Uważa, że należy zlecić geodecie wyznaczenie drogi w terenie i jej wykonanie.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o włączenie oświetlenia ulicznego w nocy
w miejscowościach turystycznych w okresie wakacyjnym.
Wójt Gminy – poinformował, że zostanie włączone od dnia 1 lipca 2014 r.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, od 1 lipca 2014 r. do 30 sierpnia
2014 r. będzie czynne kąpielisko strzeżone w miejscowości Krzywe nad Jeziorem Czarne.
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Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Wiceprzewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Jeromin
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