P R O T O K Ó Ł Nr XLV/14
z obrad XLV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 sierpnia 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej
45.
Obrady XLV Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Józefowicz Mariusz
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 i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew –
Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno Gospodarczej, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Sławomir Mitros – radca prawny, Cezary Folejewski – prawnik,
sołtysi wsi, media - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLV Sesji Rady Gminy w nowym
budynku przy ul. Świerkowej 45. 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, Sekretarza Gminy i Radnego Powiatu Suwalskiego, Skarbnik Gminy,
kierowników referatów, radnych, sołtysów, radców prawnych i wszystkich przybyłych na
sesję.
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
bądź propozycje do porządku obrad.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad punktu - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nawiązania współpracy między Gminą Suwałki, woj. podlaskie i Gminą Ełk, woj. warmińskomazurskie oraz Gminą Hrubieszów, woj. lubelskie” - jako pkt 12. W dniu 18-19 września
2014 r. odbędzie się konferencja współpracy z Gminą Ełk i Hrubieszów jak również z Gminą
Sanok i Gminą Zamość, z tymi gminami mamy już taką uchwałę podjętą. Na tej konferencji
chcielibyśmy podpisać umowy współpracy, bo współpracujemy tak naprawdę już od trzech
lat. Zrobiliśmy wiele różnych dokumentów promocyjnych i innych rzeczy. Ta współpraca już
została nawiązana tylko chcielibyśmy na tej konferencji taki dokument podpisać. W związku
z czym, jest taka uchwała potrzebna.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została
przyjęta jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad XLV sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV 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 2014-2025.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
9. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2014 roku.
10. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-9/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.
11. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 291/14 Wójta Gminy Suwałki w sprawie założeń do
projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą
Suwałki, woj. podlaskie i Gminą Ełk, woj. warmińsko-mazurskie oraz Gminą
Hrubieszów, woj. lubelskie.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLIV Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XLIV 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 o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 20 lipca 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r. - sprawozdanie stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XLIII sesji w dniu 12 czerwca 2014 r. oraz na XLIV sesji w dniu
14 lipca 2014 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
ze:
- sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu
23 lipca 2014 r. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu;
- sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Społecznej Rady Gminy
Suwałki odbytego w dniu 18 sierpnia 2014 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu;
- sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki odbytego w dniu
16 lipca 2014 r. oraz w dniu 4 sierpnia 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
28 lipca 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.
Sołtys wsi Nowa Wieś:
- Zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady dlaczego nie ma sprawozdania
z Komisji Statutowej Rady Gminy.
- Zapytał, kto ma opróżniać kosze na śmieci ustawione przy przystankach autobusowych, te
kosze nie są opróżniane, panuje tam bałagan.
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- Zwrócił się o remont nawierzchni i poboczy drogi we wsi Nowa Wieś tzw. łącznika. Pobocza
drogi zostały podsypane ale przy pierwszych opadach deszczu woda zmyła podsypane
pobocza co spowodowało powstanie dziur w nawierzchni drogi.
- Zwrócił się o wytyczenie drogi gminnej we wsi Nowa Wieś od jego posesji w kierunku
wschodnim, ponieważ właściciel gruntów, przez które przebiegała ta droga zaorał ją, gdyż
przebiegała przez jego grunty. Tam przy tym planie zagospodarowania przestrzennego były
pomiary geodezyjne i okazało się, że ta droga była nie w tym miejscu i po prostu została
zaorana przez właściciela tego gruntu, droga zginęła i po dziś dzień nie można wytyczyć
drogi, dlaczego czy to jest takie drogie, ile to kosztuje 500 zł, 1000 zł, gminy nie stać na
zapewnienie dojazdu do działek.
- Zwrócił się o naprawę dróg gruntowych we wsi Nowa Wieś i w niektórych miejscach
podsypania żwirem gdyż po okresie letnim wymagają remontu.
- Dwie interpelacje dotyczące firmy Wodnik – telefon alarmowy jest odbierany tylko
w godzinach pracy firmy Wodnik. Co będzie jeżeli np. od piątku po południu powstanie
przeciek i człowiek będzie musiał czekać do poniedziałku, żeby Pan Wnuk raczył odebrać
telefon. Ile metrów wody pójdzie, można zalać ze trzy mieszkania co najmniej. Pytałem
Pana Wnuka dlaczego on nie odbiera telefonu, to odpowiedział, że nie będzie odbierał
telefonu po godzinach pracy, niech leci ta woda, jeżeli leci. Jest to karygodne.
Mieszkańcy wsi w styczniu br. interweniowali w sprawie odkopywania zasuw, naprawy
zasuw sieci wodociągowej. Miało to być sukcesywnie robione, minęło już ponad osiem
miesięcy a żadna zasuwa nie została odkopana, żadna konserwacja nie została
przeprowadzona.
- Zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że w związku ze śmiercią - nie żyje jeden sołtys więc
taka minuta ciszy naprawdę by nie zaszkodziła.
Marian Wiszniewski – zwrócił się do radnego powiatowego o wycięcie zakrzaczenia w pasie
drogi powiatowej Korkliny – Korobiec.
Radna Marzanna Żylińska – zwróciła się o remont nawierzchni drogi we wsi Biała Woda
w kierunku do wsi Prudziszki.
Radny Marek Klimaszewski:
– Zwrócił się z zapytaniem do Kierownik GOPS, czy Karta Rodziny działa na terenie całego
kraju bo ludzie mówią że nie.
- Zapytał, kto ma wywozić śmietnik ustawiony przy cmentarzu w Płocicznie, czy parafia, czy
gmina, czy mieszkańcy.
Radny Grzegorz Rozumowski – zwrócił się o ustawienie kontenera na śmieci przy jeziorze
Okmin.
Sołtys wsi Lipniak – zwrócił się o remont przystanku autobusowego we wsi Lipniak przy
osiedlu.
Sołtys wsi Magdalenowo - zwrócił się o remont odcinka drogi we wsi Magdalenowo
ponieważ jest powybijana i ciężko przejechać gdyż dużo ludzi zaczęło jeździć przez wieś
Magdalenowo do m. Wigry ze względu na remont drogi Suwałki-Sejny.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się do radnego powiatowego o ustawienie znaku
drogowego przepęd bydła przez drogę ponieważ codziennie przegania przez drogę 20 krów
do dojenia. Jeżeli by był znak na drodze to kierowcy zachowali by szczególną ostrożność.
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Radny Marek Klimaszewski – zwrócił się z zapytaniem kto ma sprzątać śmieci przy drodze
powiatowej, ponieważ, ktoś wyrzucił worki ze śmieciami i wszystko leży wzdłuż drogi jadąc
od m. Gawrych Ruda.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się odnośnie śmieci, powiedziała, że nie wszyscy ludzie
opłacają za śmieci ponieważ wywożą śmieci z gospodarstw domowych pod cmentarz. Świeżo
wywieziony kontener a wokół kilka worków z odpadami z gospodarstw domowych.
Zaproponowała przeprowadzenie kontroli w tych nieruchomościach gdzie ludzie przebywają
sezonowo w m. Magdalenowo, Burdeniszki. W tej chwili mamy taki komfort, że wszystkie
śmieci od nas z domu są odbierane ale są widocznie takie osoby, które nie płacą i wywożą
w miejsca publiczne.
Przewodniczący Rady powiedział, że z tego względu, że często tam przejeżdża to widzi, że są
wywożone śmieci typowo turystyczne. Musimy w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Śmiem
twierdzić, że na cmentarzu ponad 60 % stanowią śmieci wyrzucane w workach przez osoby
czasowo przebywające.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem jaki jest okres gwarancji na nowo
wybudowane budynki tj. siedziba Urzędu Gminy przy ul. Świerkowej 45 i Centrum Kulturalne
w Krzywem. Do kogo w urzędzie gminy należy zgłaszać usterki, żeby zostały naprawione.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie zmian
do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025. Omówiła wprowadzone zmiany.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu:
- otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników w ramach programu
wyprawka szkolna w kwocie 12 824 zł;
- otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników oraz materiałów
edukacyjnych do szkół w kwocie 5 574,46 zł;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego została zmniejszona kwota dotacji
o 1 654,36 zł na wypłatę dodatków energetycznych.
Dodatkowo zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku
bankowym o kwotę 1 628 zł. Odpowiednio do wysokości zwiększonych i zmniejszonych
dotacji dokonano zmiany w planie wydatków. Ponadto po stronie planu wydatków
przesunięto środki z oświetlenia ulicznego w kwocie 10 000 zł na wykonanie dokumentacji
na przebudowę drogi w m. Wiatrołuża Pierwsza-Bobrowisko oraz zwiększono o 1 628 zł plan
wydatków na zakup wyposażenia do Centrum w Krzywem.
Uwag nie zgłoszono.
Maciej Suchocki - 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 15 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Zmiany zostały przyjęte większością
głosów.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2
radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLV/377/14 w sprawie Wieloletniej
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Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 - stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na rok 2014-2025 odpowiednio
wprowadzono zmiany po stronie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok wraz z zaproponowanymi
zmianami. 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.
Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy Suwałki na 2014 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w budżecie Gminy
Suwałki na 2014 rok wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosował 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLV/378/14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok – stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Przerwa 950-1000
Przewodniczący Rady po przerwie wznowił obrady sesji i zwrócił się do wszystkich
o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego Bogdana Moczulskiego sołtysa wsi Przebród.
Ad. 9
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2014 roku.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z informacją o wykonaniu
budżetu Gminy Suwałki, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2014 roku zapoznały się poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja
Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Społeczna.
Radni nie wnieśli uwag.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy Suwałki – Zarządzenie Nr 289/14 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 30 lipca 2014 roku - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 10
Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-9/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2014 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.00320-9/14
6

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 sierpnia 2014
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku - kserokopia uchwały stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.11
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 291/14 Wójta Gminy Suwałki w sprawie założeń do
projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z Zarządzeniem Nr 291/14 Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2015 rok.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał, czy jest wiadomo ile wzrosną procentowo
wydatki bieżące w 2015 r. na prowadzenie i utrzymanie nowo wybudowanych obiektów: sali
widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Przebrodzie, Centrum Kulturalnego
w Krzywem, siedziby Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 w Suwałkach.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć, będziemy kalkulowali przy projekcie budżetu gminy.
Zarządzenie Nr 291/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 sierpnia 2014 roku stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą
Suwałki, woj. podlaskie i Gminą Ełk, woj. warmińsko-mazurskie oraz Gminą
Hrubieszów, woj. lubelskie.
Zbigniew Mackiewicz – wyjaśnił, że podjęcie uchwały pozwoli na nawiązanie szerszej
współpracy z Gminą Ełk oraz z Gminą Hrubieszów w zakresie między innymi oświaty,
turystyki, promocji samorządów. Współpracujemy z Gminą Zamość i Gminą Sanok. Ta
współpraca polega między innymi na tym, że z projektu, który został napisany na ponad
1 mln zł, to wkład własny gminy wynosi około 16 tys. zł, z czego zostało wydrukowane po
kilka tysięcy albumów, różnych folderów promocyjnych. Z tego projektu będą montowane
we wrześniu trzy witacze przy drogach wojewódzkich. Co roku w każdej z tych gmin są
organizowane konferencje na tematy kulturalne, na tematy historyczne, dziedzictwo
kulturowe i tematy edukacyjne. W tym roku we wrześniu konferencja odbędzie się w naszej
gminie. Organizatorem jest Gmina Zamość, bo ona otrzymała środki finansowe i jest
głównym beneficjentem. Konferencja będzie poświęcona też między innymi strategii, gdyż
opracowana została też strategia rozwoju gmin pierścieniowych. Gminy pierścieniowe to są
wszystkie gminy, które okalają miasta. My jako Gmina Suwałki wypadliśmy bardzo dobrze,
mamy wielki potencjał do rozwoju gospodarczego i warto posłuchać jak wypadamy na tle
podobnych gmin. I na tą konferencję serdecznie wszystkich zapraszam. Konferencja odbędzie
się 18 – 19 września 2014 r. w Gawrych Rudzie w hotelu nad Wigrami. Na tej konferencji
będzie podpisane porozumienie o współpracy. Ta umowa współpracy będzie nas wiązała oraz
motywowała do występowania o kolejne środki z unii europejskiej, żeby było można
wspólnie tworzyć różnego rodzaju materiały promocyjne czy organizowanie różnych
wydarzeń, czy dla młodzieży, czy dla dorosłych w zależności na co będzie można pozyskać
środki finansowe. Jak widzimy z doświadczenia ta współpraca jest owocna na dzień
dzisiejszy. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady odczytał i 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 XLV1379/14
w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Suwałki, woj. podlaskie i Gminą Ełk,
woj. warmińsko-mazurskie oraz Gminą Hrubieszów, woj. lubelskie - stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
Ad. 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi na zapytanie sołtysa wsi Nowa
Wieś odnośnie sprawozdania z Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki wyjaśnił, że jest to
komisja powołana doraźnie w celu zmiany statutu. Jak zakończy swoje działania będzie
przedstawiony dla rady gminy wynik jej pracy i wtedy rada gminy zastanowi się czy
podejmie uchwałę w tej sprawie. Dlatego nie ma sprawozdania.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi na zapytania sołtysa wsi Nowa
Wieś odnośnie telefonu do Przedsiębiorstwa „Wodnik” i zasuw - wyjaśniła, że w firmie jest
telefon stacjonarny, poza godzinami pracy jest włączona sekretarka i w dni wolne od pracy
można zgłosić każdą awarię. Jeżeli chodzi o zasuwy to firma „Wodnik” nie jest w stanie
sprawdzić i odkopać zasuw, których jest ponad dwa tysiące. Z tego co się orientuję
w tym roku w miesiącu lipcu we wsi Nowa Wieś u Pana sołtysa i u jego sąsiada zasuwy były
naprawiane.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że pięć lat temu.
Kierownik Ref.ds IG – powiedziała, że taką informację ma od Przedsiębiorstwa „Wodnik”.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że jeśli chodzi o ten telefon to nikt go nie odbierze, co
nam z tego telefonu, np. w piątek po południu będę miał awarię a Pan Wnuk odbierze
informację w poniedziałek. Dzwoniłem już w dwóch, czy trzech przypadkach nikt nie
odbierał dopiero osłuchano nagranie po przyjściu do pracy następnego dnia.
Radny Piotr Tomaszewski – powiedział, że miał awarię akurat w niedzielę, syn zadzwonił na
nr telefon, który jest na rachunku, firma „Wodnik” przyjechała zamknęła zasuwę i nie było
problemu.
Sołtys wsi Nowa Wieś – to może do Pana radnego i ja dzwoniłem trzy razy i nikt nie odebrał
telefonu zanim firma „Wodnik” nie zaczęła pracować.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że jeśli sekretarka nagrywa to
przedsiębiorca może odsłuchać później. Poza tym ma jeszcze monitoring. Jeżeli jest nagłe
większe zużycie wody to widzi, że coś jest nie tak, wtedy może zareagować. Na
przepompowniach ściekowych też jest monitoring i widać, że coś się dzieje. Co jakiś czas
musi sprawdzić ten monitoring, po to on jest zainstalowany.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
- Sołtysowi wsi Nowa Wieś wyjaśnił, że kosze na przystankach powinna opróżniać firma
wywozowa, czyli firma EKO. Jeżeli nie są opróżniane należy zgłosić do urzędu gminy,
będziemy do nich zwracali się, żeby w jak najszybszym czasie usunęli, bo to jest ich
zadanie. Odnośnie remontu nawierzchni i poboczy we wsi Nowa Wieś poinformował, że
zostało zlecone do naprawienia. W tym tygodniu sam osobiście rozmawiał z wykonawcą,
jutro lub na początku przyszłego tygodnia zostanie wykonane. W sprawie wytyczenia drogi
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nie mamy dobrego rozeznania w tej sprawie. Zostanie sprawdzone w terenie i jeżeli
rzeczywiście jest problem z dojazdem, wówczas droga zostanie wytyczona.
- Odnośnie naprawy dróg żwirowych – poinformował, że w okresie jesiennym wszystkie
drogi żwirowe zostaną wyrównane równiarką. W niektórych przypadkach jeżeli będzie
potrzeba nawiezienia żwiru na drogę to takie prace będą wykonane. Również zostanie
naprawiona droga we wsi Biała Woda oraz we wsi Magdalenowo.
- Odnośnie zakrzaczenia na drodze Korkliny-Korobiec oraz ustawienia znaku przepęd bydła
na drodze powiatowej we wsi Potaszni poinformował, że rozmawiał w tej sprawie
z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, jeżeli nic nie zostało zrobione, to
wystąpimy na piśmie w tej sprawie.
- Odnośnie śmietnika na cmentarzu w Płocicznie-Tartak – wyjaśnił, że jest to zadanie parafii,
czyli ksiądz powinien zgłosić do wywózki kontener i za to powinien też zapłacić. Ksiądz
zwracał uwagę, że do tego kontenera ludzie przywożą swoje śmieci. Taka sama sytuacja jest
przy cmentarzu w Magdalenowie. Zostaną przeprowadzone kontrole wywozu śmieci.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady powiedział, że problem wywożenia śmieci
z cmentarza zniknie jak zostanie zmienimy regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy. Dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby koszt opróżniania śmieci z cmentarzy był
wrzucony w ogólny koszt wywożenia śmieci tak jak funkcjonuje to w Mieście Suwałki. Czy
nas jako mieszkańców nie stać dopłacić 5 groszy, żeby z cmentarza było wywożone. Koszt
wywożenia śmieci z cmentarza jest wrzucony w całość kosztów i tak Wójt odpowiada za
śmieci na gminie. Zaproponował zmianę regulaminu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie ustawienia kontenera nad jeziorem Okmin – poinformował, że koszt wywiezienia
kontenera to kwota 700 zł. Zaproponował, żeby w tym roku gmina sprzątnęła śmieci, które
są przy linii brzegu jeziora a na przyszły rok na okres sezon zostanie postawiony tam
kontener.
- Odnośnie remontu przystanku autobusowego we wsi Lipniak – poinformował, że
w najbliższym czasie przystanek zostanie naprawiony.
- Odnośnie sprzątnięcia śmieci przy drodze powiatowej do wsi Gawrych Ruda poinformował,
zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach o sprzątnięcie.
- Odnośnie kontroli nieruchomości, na których ludzie przebywają sezonowo – taka kontrola
zostanie przeprowadzona.
- Odnośnie okresu gwarancji na nowo wybudowany budynek Urzędu Gminy i Centrum
w Krzywem – poinformował, że okres gwarancyjny wynosi trzy lata i w tym okresie
wykonawca ma obowiązek usunąć usterki, na to jest też zabezpieczenie. Usterki należy
zgłaszać do Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Urzędu Gminy.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła odnośnie Karty Dużej Rodziny. Karta
Ogólnopolska jest mylona z Lokalną Kartą Dużej Rodziny Miasta Suwałki. Są to dwie
oddzielne sprawy. Ogólnopolska Karta będzie działała na terenie całej Polski ale nie wiadomo
czy Miasto Suwałki wyrazi chęć przystąpienia. Mieszkańców Gminy informujemy. że na
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stronie ministerstwa jest wykaz miejsc gdzie mogą korzystać ze zniżek. Na chwilę obecną
Karta Dużej Rodziny nie funkcjonuje na terenie Miasta Suwałki. Gmina wystąpi do
przedsiębiorców z prośbą o przystąpienie do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że wnioski do budżetu gminy na przyszły rok
radni i mieszkańcy powinni złożyć do 30 września natomiast do 5 października kierownicy
jednostek gminnych oraz kierownicy referatów.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG:
- Zaprosił wszystkich na dożynki gminne, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2014 r. na
placu gminnym w Starym Folwarku. W programie m. in.: Msza św. o godz. 13ºº na placu
w Starym Folwarku, występy zespołów ludowych i młodzieżowych, prezentacja rękodzieła
artystycznego i potraw regionalnych, konkurs na najładniejszy kosz i wieniec.
- Poinformował, że w miesiącu wrześniu odbędzie się szkolenie dotyczące udzielania
pierwszej pomocy. Jest to szkolenie nieodpłatne Na zorganizowanie szkolenia jest
potrzebne co najmniej 10 osób dorosłych. Osoby chętne mogą zgłaszać swój udział
w szkoleniu do Ref. PSG Urzędu Gminy do końca przyszłego tygodnia.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział odnośnie wytyczenia drogi, że temat jest znany ponieważ
już wiosną sprawę zasygnalizował w Urzędzie Gminy. Wójt udzielił odpowiedzi, że nie ma
pieniędzy na wyznaczenie drogi. Jeżeli
chodzi o współpracę z firmą „Wodnik”
zaproponował, żeby zwiększyć kaucję 5 tys. zł i wtedy woda będzie dostarczana zgodnie ze
standardami.
Ad.15
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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