P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/14
z obrad XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 14 lipca 2014 roku.
.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1000 w
sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Kościuszki 71.
Obrady XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady
Gminy Suwałki Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Józefowicz Mariusz Waldemar
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej,
Sławomir Mitros – radca prawny, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-3
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Suwałki. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Powitał Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych, sołtysów oraz
wszystkich obecnych na sesji.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XLIV nadzwyczajnej sesji został przyjęty
jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2014 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLIII Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój nr 11. Radni nie wnieśli uwag do
protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół z XLIII Sesji został przyjęty większością głosów
przez Radę Gminy.
Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Sobolewo – powiedział, że jest opracowywany plan ochrony Wigierskiego Parku
Narodowego, jednakże nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Z tego co się orientuję to
Gmina Nowinka i Gmina Krasnopol podjęły działania, żeby plan ten nie został przyjęty.
Zapytał, czy Gmina Suwałki zamierza również iść w tym kierunku i pomóc mieszkańcom
w tej sprawie. Zwrócił się odnośnie drogi we wsi Sobolewo za rzeką, która była lustrowana
przez Komisję Gospodarczą Rady Gminy, jak zostanie załatwiona sprawa tej drogi.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się do radnego powiatowego o wykoszenie trawy
z pobocza i wycięcie krzaków rosnących przy drodze powiatowej we wsi Potasznia ponieważ
powoduje to problem przy mijaniu się samochodów. Ponadto zapytał o możliwość ustawienia
stojaka na rowery przy remizie OSP w Potaszni a także ustawienie przy jego posesji znaku
drogowego „bydło na drodze”.
Radny Marian Sawicki – zwrócił się o wykoszenie trawy z poboczy drogi od ulicy
Bakałarzewskiej do m. Zielone Kamedulskie, ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie gdyż
dużo ludzi chodzi poboczem bo nie ma tam chodnika a drogą tą jeżdżą tiry. Sprawa była
zgłaszana już kilkakrotnie.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się do radnego powiatowego o naprawę wyjazdu drogi z m.
Krzywe do Małej Huty ponieważ jest duży uskok.
Sołtys wsi Sobolewo – zwrócił się o ustawienie znaku „Stop” przy skrzyżowaniu drogi we
wsi Sobolewo w miejsce ustawionego znaku „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”.
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Sołtys wsi Stary Folwark – zwróciła uwagę, że jako sołtys nie została poinformowana przez
gminę o spotkaniu dotyczącym planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego jakie zostało
zorganizowane w gminie.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że również mieszkańcy wsi Nowa Wieś nie zostali
powiadomieni o spotkaniu w sprawie projektu planu Wigierskiego Parku Narodowego a wielu
mieszkańców wsi posiada grunty położone na terenie parku.
Radna Marzanna Żylińska – zwróciła się o zgaszenie do Miasta Suwałki o remont drogi od
ulicy Krzywólka do miejscowości Biała Woda.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2014 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że zwołanie sesji nadzwyczajnej zostało
podyktowane koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok związaną
z budową budynku administracyjnego Urzędu Gminy Suwałki. W związku z otrzymaną
informacją z Rejonu Energetycznego, iż pod parkingiem przy siedzibie nowego budynku
urzędu należało usytuować kable średniego i niskiego napięcia, określono warunki techniczne
sposobu ich zabezpieczenia poprzez nałożenie rur osłonowych. Całość prac winna być
wykonana na koszt inwestora. Koszt zadania to kwota 33 700 zł.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- wpływu odsetek od nieterminowych spłat rat nienależnie pobranych zasiłków z pomocy
społecznej,
- dodatkowego wpływu opłaty planistycznej,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców energii
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- w ramach działu przesunięto środki na remonty dróg gminnych, na umowy zlecenia
i pochodne od nich,
- w ramach działu przesunięto środki na opłaty związane ze sporządzeniem operatów opłaty
planistycznej,
- zaplanowano wydatki na zabezpieczenie linii kablowych sieci elektroenergetycznych pod
parkingami przy budowie budynku administracyjnego Urzędu Gminy Suwałki oraz
zwiększono środki na zakupy i usługi związane z wyposażeniem nowego budynku m.in.
w tablice informacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku i na zewnątrz budynku,
- w ramach działu przesunięto środki na montaż zakupionego wyposażenia na placu zabaw
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
- zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych i koszty obsługi,
- zaplanowano wydatki na zwrot odsetek od nieterminowych spłat rat nienależnie pobranych
zasiłków z pomocy społecznej.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1
radny, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XLIV/376/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
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Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie projektu planu ochrony WPN – poinformował, że na spotkaniu w Wigierskim
Parku Narodowym ustalono, że zostaną przeprowadzone spotkania w każdej gminie.
W Gminie Suwałki odbyło się spotkanie w ubiegły czwartek, w którym wzięli udział
mieszkańcy wsi, których grunty położone są na terenie parku. Uwagi i wnioski do planu
można składać do Urzędu Gminy do Ref. Planowania Przestrzennego do końca tego
tygodnia. Wszystkie zebrane wnioski zostaną przekazane do Wigierskiego Parku
Narodowego.
- Odnośnie przebiegu drogi we wsi Sobolewo – wyjaśnił, że nikt z mieszkańców nie zgłaszał,
że droga prowadzi po gruncie prywatnym. Jeżeli urząd otrzyma takie zgłoszenie to zostanie
podjęte działanie w tej sprawie.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie wykaszania traw z poboczy i wycięcia zakrzaczenia dróg powiatowych poinformował, że zgłosi to do Zarządu Dróg Powiatowych.
- Odnośnie wykoszenia trawy z poboczy drogi Zielone Kamedulskie – poinformował, zostało
zlecone dla wykonawcy, w ubiegłym tygodniu. Jeżeli prace te nie zostały wykonane to
ponownie zgłosimy, żeby zostało wykonane.
- Odnośnie ustawienia znaków drogowych – wyjaśnił, że zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg
Powiatowych w Suwałkach.
- Odnośnie remontu wyjazdu z drogi Krzywe do Małej Huty – poinformował, że zostanie
zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.
- Odnośnie remontu drogi ul. Krzywólka do wsi Biała Woda – poinformował, że zostanie
zgłoszone do Zarządu Dróg Miejskich w Suwałkach.
- Odnośnie stojaka na rowery – zostanie ustawiony.
Ad. 8
Wnioski i oświadczenia.
Dariusz Saweliew– Kierownik Ref. ds. PSG poinformował:
- W dniu 7 września 2014 r. odbędą się Dożynki Powiatowe na terenie Zespołu Szkół
w Dowspudzie. Jednym z punktów uroczystości będzie konkurs wieńców dożynkowych
i wiązanek żniwnych. Zgłoszenia do konkursu należy przekazać do dnia 25 sierpnia 2014 r.
do Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
- Poinformował o możliwości wyjazdu dzieci w wieku 10-16 lat na bezpłatny obóz Słoneczny
zlot świetlic środowiskowych koło Olsztynka w dniach 16 – 21 sierpnia 2014 r.
Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich.
W ramach obozu dzieci będą miały możliwość uczestnictwa i inscenizacji bitwy pod
autentycznym Grunwaldem.
- Na terenie gminy w ramach działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich
Organizacji Wiejskich w dniach 19-23 września 2014 r. odbędzie się szkolenie instruktorów
ratownictwa przedmedycznego. Szkolenie będzie skierowane do 20 osób. Przeszkolone
w ramach projektu osoby będą przekazywać wiedzę dzieciom i młodzieży.
- Poinformował, że planowana impreza gminna, w dniu 26 lipca 2014 r. została przełożona
na 31sierpnia br. na dożynki gminne. Będzie to w Starym Folwarku bądź na Wigrach na
terenie klasztoru.
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- W dniu 5 września 2014 r. odbędzie się otwieracie Centrum Kulturalnego we wsi Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się o wytypowanie z terenu gminy rolnika
do odznaczenia w dożynkach powiatowych.
Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds. PP zwrócił się do sołtysów, radnych
o poinformowanie mieszkańców, którzy posiadają grunty na terenie WPN o składanie uwag
i wniosków do projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Wniosek należy
złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki w Ref. ds. Planowania Przestrzennego.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – wystąpił z wnioskiem o przyjęcie stanowiska
Rady Gminy Suwałki w sprawie projektu „Panu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego
i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie o treści: „Rada Gminy Suwałki żąda
przeprowadzenia konsultacji społecznych we wszystkich miejscowościach zainteresowanych
tworzeniem planu ochrony parku oraz spotkania z Radą Gminy Suwałki”. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy Suwałki jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie projektu „Panu ochrony
Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” - stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 8
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLIV Sesji Rady Gminy Suwałki, dziękując wszystkim za przybycie.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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