P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/14
z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 września 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1040 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa
45.
Obrady XLVI 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 radnych stanowi – załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy
referatów i jednostek organizacyjnych, radni powiatu, prawnik, sołtysi wsi oraz
przedstawiciele mediów - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVI 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.
Powitał Radnych Powiatu - Stanisława Szwengier i Zbigniewa Mackiewicz, Andrzeja
Winckiewicza – aspiranta sztabowego z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach , Tadeusza
Chołko – Wójta Gminy, Zbigniewa Mackiewicz – Sekretarza Gminy, Danutę Bućko –
Skarbnik Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów wsi, radców prawnych,
przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XLVI sesji został
przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLV Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał
protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół
z XLV Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja
Winckiewicz – aspiranta sztabowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Andrzej Winckiewicza – aspirant sztabowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zabrał
głos w sprawie utrudnień w ruchu na drodze Suwałki-Sejny. W związku z przebudową drogi
Suwałki-Sejny pojawiły się problemy i ograniczenia w ruchu, co jest uciążliwe głównie dla
mieszkańców, którzy korzystają codziennie z tej drogi, dojeżdżają do pracy, do szkoły.
Z chwilą pojawienia się pierwszych problemów, pierwszych zgłoszeń, zakłóceń w ruchu
Policja niezwłocznie podejmowała czynności. Dochodziło nawet do takich sytuacji gdzie ruch
był zablokowany na niewielkich odcinkach drogi, wówczas sprawnie policjanci kierowali
ruchem na tym odcinku drogi. Nie możemy ustanowić stałego punktu kontrolnego, czy
codziennego patrolu, ale doraźnie sprawdzamy czy ten ruch odbywa się na bieżąco. Zwrócił
się z prośbą żeby mieszkańcy, użytkownicy drogi jeżeli zauważą popełnienie wykroczenia,
kogoś kto nie stosuje się do sygnalizacji świetlnej należało by zapisać numer rejestracyjny
i zgłosić do policji. W dniu wczorajszym przykładowo skierowałem patrol motocyklowy na
ten odcinek i bardzo szybko już ujawnił pierwszego sprawcę wykroczenia, ale co się okazuje,
osoba kierująca jechała właściwie a nie zdążyła opuścić skrzyżowania na zielonym świetle.
Policjanci zmierzyli czas od wyjazdu do wjazdu, okazuje się że cykle są źle ustawione, tutaj
wina wykonawcy tej drogi. Opracowałem pismo do wykonawcy prosząc go o przejrzenie
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monitoringu, czy one wszystkie działają prawidłowo. Wczorajsze nasze działania ujawniły
przypadek, że sygnalizacja jest źle zgrana, cykle nie są zgrane właściwie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – z tą sygnalizacją, żeby policjanci od czasu do
czasu sprawdzili. Ja jeżdżę codziennie i wiem, że tam nie jest tylko wina kierujących ale
właśnie tego wykonawcy. Co jakiś czas przestawiają odcinki trasy, sygnalizacja nie działa,
ludzie nie wiedzą jak wjechać, przede wszystkim jest problem bo oni ustawiają sygnalizację
na pewnych odcinkach i zapominają np. o odcinkach dróg, które włączają się w środku tej
budowy. Taki przypadek był w m. Krzywe, że w połowie drogi ktoś się włączał ja
podjeżdżam z drogi podrzędnej to nie widzę czy jest światło zielone, czy czerwone nie wiem
w którą stronę mam jechać, czy mogę wjechać. Żeby uczulić wykonawcę, żeby wiedział że
są i drogi podrzędne.
Andrzej Winckiewicz - aspirant szt. KMP w Suwałkach poinformował, że zwrócił się do
wykonawcy, żeby wykonawca wyznaczył jakąś osobę odpowiedzialną, gdzie będziemy
w stałym, kontakcie także będzie bardziej szczegółowy monitoring tej drogi i kontakt
z wykonawcą. Będzie można szybciej reagować na jakiekolwiek utrudnienia, czy
nieprawidłowości.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – powiedział, żeby była możliwość od czasu do
czasu skontrolować.
Andrzej Winckiewicz - aspirant szt. KMP w Suwałkach – odpowiedział, że codziennie jest
wysyłany patrol, nie jest to stały punkt kontrolny, nie jest to patrol na cały dzień ale
codziennie monitoruje tą drogę.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się o kontrole na drodze Wychodne-Podubówek gdzie
stoi znak ograniczenia dla pojazdów do 10 ton a jeżdżą tam wywrotki o większym ładunku
niż 10 ton.
Andrzej Winckiewicz - aspirant szt. KMP w Suwałkach – odpowiedział, że zostanie to
sprawdzone. Wcześniej ten problem był zgłaszany ale było zezwolenie na poruszanie się tymi
ciężarówkami, bo sam osobiście to nadzorował i sprawdził.
Sołtys wsi Sobolewo – zwrócił się o kontrole na drodze Płociczno-Sobolewo-Krzywe
ponieważ jeżdżą tam przeładowane ciężarówki wożące drzewo, gdzie jest ograniczenie do 10
ton.
Andrzej Winckiewicz - aspirant sztabowy – poinformował, że przekaże dla inspektorów
ruchu drogowego, tam dysponują wagą i mogą ewentualnie przeładowanie skontrolować
i ujawnić nieprawidłowości.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady podziękował Panu Andrzejowi Winckiewicz aspirantowi szt. KMP w Suwałkach aspirantowi za przybycie i za wyjaśnienia.
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 za
okres od 30 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XLV Sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r. - sprawozdania stanowią
załączniki nr 5 do protokołu.
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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.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał obecnych ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 września 2014. r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 8 września 2014 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej zapoznał ze sprawozdaniem
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 5 września 2014 r. – sprawozdanie
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Marian Sawicki – poinformował, że w 2014 roku złożył wniosek do budżetu gminy
o uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Zielone Kamedulskie w miejscu po byłej szkole na
samym zakręcie. Otrzymał odpowiedź na piśmie, że środki zostały przyznane. Miała być
jedna lampa zdjęta ze słupa w Przebrodzie i zamontowana w Zielonym Kamedulskim,
dotychczas nie zostało to wykonane..
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się z następującymi zapytaniami:
- Zwrócił się do Wójta Gminy odnośnie pogotowia wodociągowego: „ Mówi się, że pan Wnuk
będzie odsłuchiwał sekretarkę więc ja myślę, że od automatycznych sekretarek powinniśmy
już dawno odejść i szybciej odsłuchać chyba telefon, podnieść na bieżąco, odebrać to
zgłoszenie a nie on będzie wieczorem odsłuchiwał sekretarkę a może jutro, a może za
tydzień, kto wie kiedy. Także te pogotowie wodociągowe ma być na bieżąco odbierane
i powinna rada podjąć uchwałę w tej sprawie, że np. jeżeli Pan Wnuk nie odbierze
zgłoszenia o awarii u kogoś więc powinno z tego tytułu wynikać dla niego jakaś kara a nie
tak on odsłucha sekretarkę a jak nie odsłucha też nic się nie stanie”.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę sołtysowi wsi Nowa Wieś, że to jest
punkt interpelacje i zapytania, więc należy konkretnie formułować pytania.
Sołtys wsi Nowa Wieś – po pierwsze zgłoszone awarie do pogotowia wodociągowego,
powinno być na bieżąco odbierane tak jak praktykowane to jest w każdej administracji.
Następna sprawa to usunięcie zaniedbań. W miesiącu styczniu mieszkańcy na zebraniu
wiejskim wystąpili z uchwałą, żeby Pan Wnuk usunął zaniedbania. Od początku
administrowania nic się nie dzieje do chwili obecnej. Wójt odpowiedział, że będą sukcesywnie
usuwane jednakże do tej pory nie usunięto. Zasuwy są zasypane ziemią do wysokości 1 m.
W okresie letnim zasuwy można odkopać i znaleźć zawór a zimą tego się nie odkopie.
Przyłącza mają 30 lat, jeżeli nastąpi przeciek nie będzie można usuwać tej awarii, trzeba
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będzie zamknąć wodę dla wszystkich dostawców przez zaniedbania pana Wnuka. Kolejna
sprawa to Komisja Gospodarcza Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała wyznaczenie drogi, ta
droga już przez rok czasu nie jest wyznaczona, zapytał kiedy zostanie wyznaczona.
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady w związku z zapytaniami mieszkańców w sprawie
karalności Pana Wiceprzewodniczącego Rady. Tą sprawę, zgłaszał już w tamtym roku.
Zostaliśmy poinformowani, że nie był karany, ciekawe czy ta informacja jest prawdziwa.
Zwrócił się o sprawdzenie tej sprawy.
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu mieszkańców wsi Krzywe zwróciła się o włączenie
oświetlenia ulicznego rano nie czekając na zmianę czasową ponieważ ludzie wychodzą do
pracy na godz. 5ºº a jeszcze jest ciemno.
Radny Piotr Tomaszewski – powiedzieć w sprawie monitoringu pana Wnuka. Komisja
Gospodarcza Rady Gminy była w firmie Pana Wnuka i na prośbę Komisji zadzwonił do
pracowników, żeby otworzyli jeden hydrant. Co się okazało, że zużycie wody chwilowe na
monitoringu z kilkunastu metrów na godzinę skoczyło na 175 m, także monitoring pokazuje
awarie.
Radny Marek Klimaszewski zwrócił się o:
- włączenie oświetlenia ulicznego w godzinach rannych w miejscowości Gawrych Ruda;
- umocnienie skarpy przy nowo wybudowanej drodze w m. Gawrych Ruda, ponieważ zostało
to niewłaściwie wykonane gdyż przy usuwaniu trawy kruszy się cement i wypadają
kamienie.
- wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Świerkowej naprzeciwko Starostwa Powiatowego
w Suwałkach a siedzibą budynku Urzędu Gminy.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się z zapytaniem odnośnie drogi w Starym Folwarku za
Sieją, która miała powstać dla nowego osiedla. Są jakieś środki w budżecie gminy
zabezpieczone, czy prace te są planowane jeszcze w tym roku.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się po raz koleiny do radnego powiatowego o ustawienie
znaku „przepęd bydła” na drodze powiatowej we wsi Potasznia koło jego posesji.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że światło uliczne należy włączyć nie tylko we wsi Krzywe
ale we wszystkich wsiach na terenie gminy.
Radny Jarosław Ostrowski – zwrócił się o wyłączenie światła ulicznego w miejscowości
Wasilczyki i Niemcowizna ponieważ świeci przez całą noc.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady:
– Zapytał, co z nowym herbem gminy, ponieważ na ustawionych witaczach został
umieszczony stary herb gminy.
- Zapytał czy jest możliwość transmitowania obrad sesji on-line przez Internet, żeby
mieszkańcy którzy są zainteresowani mogli obejrzeć jak się odbywa sesja. Powiedział, że
orientował się w tej sprawie i to nie są duże koszty.
Przerwa 15 minut.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.
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Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowej zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie ujęcia do realizacji w latach 2014-2015
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi w Turówce Starej”.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła w jakich pozycjach załącznika nr 1 do projektu
uchwały zostaną wprowadzone zmiany oraz dodatkowo zostanie wprowadzony załącznik
nr 2.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2014-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLVI/380/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2014 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków z zadania
„Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka w wysokości 65 000 zł na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda. Nadmienił, iż na pierwsze z wymienionych
zadań będzie złożony wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku na rok 2015 tzw. „schetynówki”.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła w jakich załącznikach do uchwały zostaną
wprowadzone zmiany.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie
było, wstrzymał się od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2014 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się
od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLVI/381/14 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że ze
względu na niewystarczające środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych, Gmina
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mając na uwadze pilną potrzebę wykonania remontu drogi powiatowej nr 1153B SuwałkiOkuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+370-6+820 służącej mieszkańcom
gminy zamierza częściowo sfinansować powyższe zadanie i przekazać środki finansowe na
ten cel w wysokości do 300 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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 XLVI/382/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – stanowi załącznik nr
11 do protokołu
Ad. 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie uzupełnienia oświetlenia w Zielonym Kamedulskim – poinformował, że jak będą
zdejmowane lampy oświetleniowe w m. Przebród zostanie przeniesiona 1 lampa do m.
Zielone Kamedulskie. Zostały podjęte czynności w sprawie zawarcia umowy na nowe
oświetlenie w m. Przebród.
- Sołtysowi Nowa Wieś odnośnie pogotowia wodociągowego – poinformował, że w tej
chwili dzwonił do Prezesa WPiKU w Suwałkach w tej sprawie. Miasto Suwałki pracuje na
dwie zmiany czyli do godziny 22ºº na trzeciej zmianie nikogo nie ma, jest tylko dyspozytor
na ujęciu wody. Część pracowników ma tzw. dyżury domowe płatne 1 zł za godz. Jeżeli
dyspozytor widzi, że jest jakaś poważna awaria na ujęciu wody, wtedy ściąga pracownika
z domu. Nikt na trzeciej zmianie nie pełni dyżuru, żadne pogotowie nie pełni dyżuru
w wodociągach. U nas też jest sekretarka automatyczna i jest wystarczające. Ja za to
wszystko odpowiadam jako Wójt i uważam że jak jest tak dobrze to powinno pozostać.
Sołtys wsi Nowa Wieś powiedział, że dyspozytor nie ma telefonu i nie odbiera zgłoszeń.
- Odnośnie usunięcia ziemi nad zasuwami – ta ziemia została przez mieszkańców zaorana,
nasypana i myślę że nie ma też takiej potrzeby, żeby wszystkie czyścił i sprzątał ma
urządzenie do wykrywania metali, jeżeli jest awaria wtedy czyści odkręca, zakręca.
Technika poszła znacznie do przodu i myślę, że tak też powinno pozostać.
Sołtys wsi Nowa Wieś – dwa dni to trwa.
Wójt Gminy – na pewno dwa dni nie trwa bo na ostatniej sesji radni mówili ile trwa usunięcie
awarii.
- Odnośnie włączenia oświetlenia ulicznego – poinformował, że oświetlenie uliczne zostanie
włączone w najbliższych dniach we wszystkich miejscowościach na terenie gminy od godz.
5ºº rano.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie wyznaczenia drogi we wsi Nowa Wieś – poinformował, że Komisja Gospodarcza
Rady Gminy była w terenie i określiła, że należy tą drogę wyznaczyć. Ale po co ją dzisiaj
wyznaczać jeżeli nie będziemy remontować, to słupki ktoś później powyrzuca i tylko
pieniądze na geodetę niepotrzebnie zostaną wydane. Jeżeli będziemy wyznaczać to należy,
wyżwirować tak, żeby potem ta droga została wybudowana a nie tylko wytyczyć i ją
zostawić. W tym roku na to środków finansowych nie przywidujemy, w związku z czym
możliwe będzie w przyszłym roku jeżeli takie środki w budżecie gminy zostaną
przewidziane.
- Odnośnie umocnienia skarpy w m. Gawrych Ruda – poinformował, że zostanie zgłoszone
do wykonawcy drogi o naprawę tej skarpy.
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- Odnoście przejścia dla pieszych na ulicy Świerkowej – wyjaśnił, że rozmawiał
z Zastępcą dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, który poinformował, że została
wykonana dokumentacja i do końca roku przejście zostanie wyznaczone.
- Odnośnie ustawienia znaku „Przepęd bydła” – poinformował, że zgłaszał tą sprawę do
Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach i otrzymał informację, że znak zostanie
postawiony. Jeżeli znak nie został ustawiony ponownie zwróci się w tej sprawie.
- Odnośnie wyłączenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemcowizna – Wasilczyki –
poinformował, że zostanie zgłoszone do Zakładu Energetycznego o usunięcie awarii.
- Odnośnie witaczy – poinformował, że na witaczach, które zostały ustawione został
umieszczony herb gminy jeszcze obowiązujący. Witacze są z projektu unijnego,
w związku z czym nie można było czekać z ich postawieniem zanim nowy herb wejdzie
w życie. Jeżeli zostanie wprowadzony nowy herb gminy zostanie umieszczony na
witaczach.
- Sesja on-line – wyjaśnił, że dowiemy się o możliwościach technicznych czy to jest możliwe
i jakie będą związane z tym koszty, bo ktoś będzie musiał to obsługiwać. Nie znam
warunków technicznych czy nasze łącze internetowe da radę. Do takiej transmisji
z obrad rady potrzebne jest łącze internetowe o dobrych parametrach.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował sołtysa wsi Nowa Wieś, że na
zapytanie skierowane do niego udzieli odpowiedzi na piśmie po wyjaśnieniu sprawy.
Dariusz Saweliew - Kierownik PSG – udzielił wyjaśnień odnośnie nowego herbu. Projekt
nowego herbu gminy został zakwestionowany i odrzucony przez komisję heraldyczną. Został
przeprojektowany w ramach kontraktu i gmina nie będzie za to dopłacała. Ponownie został
przedstawiony do akceptacji komisji heraldycznej a dopiero później jak komisja zatwierdzi
zostanie przedłożony radzie gminy.
Ad 11
Wnioski i oświadczenia
Dariusz Saweliew - Kierownik PSG – zaprosił wszystkich na otwarcie Centrum Kulturalnego
w miejscowości Krzywe 4 października 2014 r. (sobota) o godz. 13ºº. W programie
przewidziano m.in. zwiedzanie budynku oraz występy artystyczno-muzyczne. Od godz. 15ºº
impreza festynowa.
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu mieszkańców wsi Krzywego zaprosiła Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, kierowników, pracowników gminy, radych, sołtysów wraz z rodzinami na
wspólne piknikowanie.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że po to drogę się wyznacza, żeby ona służyła ludziom,
dlatego ma być wyznaczona i będzie wnosił do rady gminy o podjęcie uchwały w tej sprawie,
bo drogę ktoś zaorał i nie można dojechać a tutaj drogi nie można wyznaczyć. Odnośnie
drugiej interpelacji w sprawie pogotowia wodociągowego panie Wójcie on siedzi ma telefon
i dzwoni, ma zgłoszenia od ludzi i przekazuje. Więc panie Wójcie, szanowna rado chciałbym
prosić o podjęcie również uchwały w tej sprawie. Jeśli chodzi o te zasypanie zasuw, te
zasuwy są w pasie drogowym tam ludzie nie uprawiają ziemi - od 15 lat nic nie robi.
Radny Jarosław Ostrowski – powiedział, że akurat nie odbiera telefonu od jednego sołtysa
z Nowej Wsi, wieczny problem, od każdego odbiera i jest zrobione. Odnośnie drogi to
Komisja Gospodarcza Rady Gminy była w terenie i przyjechał właściciel, po której droga
idzie i powiedział, że ta droga nie jest mu potrzebna, tylko sołtys się czepi żeby tu wytyczyć.
A obok jest pas drogi, że nie jest zaorana tylko po prostu ludzie jeżdżą troszeczkę dalej i tam
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jest w porządku ta droga. I nie trzeba żadnego wytyczania, żadnej drogi bo nawet właściciel
drogi powiedział że sołtys jego się czepi i jakąś drogę chce wytyczyć.
Sołtys wsi Nowa Wieś powiedział: „panie radny ja bardzo przepraszam ale pana mózg chyba
się bardzo spłaszczył”.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odniósł się do wypowiedzi sołtysa wsi Nowa Wieś.
Powiedział, że rozumie do czego służą drogi, po co są budowane ale jeżeli tam ludzie jeżdżą
do lasu traktorem z wozem i mają problem z przejechaniem, gdzie właściciel gruntu nie
stwarza wielkiego problemu, żeby ludzie po jego gruncie jeździli, to on jako podatnik gminy
i wiele osób, którzy są podatnikami gminy nie życzą, żeby te pieniądze były wydawane na
taką drogę gdzie ludzie jadą sporadycznie do lasu ale na te drogi, które trzeba naprawiać,
żwirować, asfaltować, którymi ludzie jeżdżą do pracy, dzieci dowożone są do szkoły. Są inne
większe potrzeby niż jedna droga we wsi Nowa Wieś, która prowadzi do lasu na grzyby.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie kosztów
montażu kamery i obsługi transmisji on-line sesji rady gminy, żeby można było mówić
konkretnie o kwotach, bo przy kwocie 6,5 miliona zł wydanych na budynek urzędu uważa, że
było to niedopatrzenie.
Ad. 12
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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