P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/14
z obrad XVLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 października 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1110 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul.
Świerkowej 45.
Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Jeromin Marek
2. Klimaszewski Marek
3. Moroz Grzegorz
4. Nieszczerzewicz Adam
5. Ostrowski Jarosław
6. Rozumowski Grzegorz
7. Safinowski Andrzej
8. Sawicki Marian
9. Suchocki Maciej
10. Sztermer Jolanta
11. Taraszkiewicz Piotr
12. Tomaszewski Piotr
13. Wiszniewski Marian
14. Żylińska Marzanna
Nieobecny Mariusz Waldemar Józefowicz
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i jednostek
organizacyjnych, radca prawny, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVII Sesji Rady Gminy.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady powitał Stanisława Szwengier – radnego powiatowego, Tadeusza
Chołko – Wójta Gminy, Danutę Bućko – Skarbnik Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi, radcę prawnego oraz wszystkich obecnych na sesji.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się do Przewodniczący Rady o włączenie nagłośnienia na
sali obrad.
Zwrócił się do radnych o zdjęcie z porządku obrad pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów i odznaki za zasługi
dla Gminy Suwałki i pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy
Suwałki ponieważ te sprawy powinny być przekazane do konsultacji społecznych a dopiero
później podjęta uchwała.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wnioski do porządku obrad może
zgłosić Wójt albo radni, sołtysom takie prawo nie przysługuje.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że art. 14 statut sołectwa mówi, że wnioski formalne
może zgłosić każdy i głos doradczy również przysługuje sołtysowi.
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 lub
wnioski do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXVI sesji został
przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji będzie obejmował:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2013/2014.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów
zdolnych w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, sztandaru,
pieczęci, łańcuchów i odznaki za zasługi dla Gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Województwa Podlaskiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Rospudy”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza
i Jeziora Augustowskie”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Sejneńskie”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
18. Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych w 2014 r.
przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski i oświadczenia.
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21. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVI Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XLVI 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 1 października 2014 r. do
dnia 30 października 2014 r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- Informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLVI sesji w dniu 30 września
2014 r. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu;
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r.
zostały przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej
i Społecznej Rady Gminy z dnia 23 października 2014 r. – sprawozdanie stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Radny Grzegorz Moroz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 13
października
2014 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej
Rady Gminy oraz z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami
zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się z zapytaniem w sprawie miejsc pamięci narodowej na
terenie gminy. Zapytała jak to jest od strony organizacyjnej, kto jest odpowiedzialny za stan
tych miejsc pamięci. Powiedziała na przykładzie w m. Krzywe, że wczoraj społecznie
sprzątała z paniami. Możemy wykonać takie bieżące sprzątanie, ale tam już potrzebne jest
również pomalowanie rur i inne prace. Już od kilku dobrych lat w zasadzie nie było nic
robione. Ścieżka zarasta, a za ciężko nam przy niej społecznie pracować. Prosiłabym o
zainteresowanie się to sprawą.
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Radny Adam Nieszczerzewicz – zwrócił się odnośnie konserwacji rzeki Kamionka, czy urząd
w jakiś sposób może wpłynąć na Zarząd Melioracji Wodnych żeby została wyczyszczona.
Otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych i odpowiedź jest taka, że
praktycznie sami powinnyśmy sobie czyścić rzekę Kamionka. Rzeka jest zawalona hektary pól
są pozalewane, że praktycznie nie ma sposobu przeczyścić ręcznie.
Radna Marzanna Żylińska – we wsi Biała Woda u jednego z mieszkańców , firma budująca
linie 400 kV składuje swój sprzęt, samochody i codzienne jest duży ruch na drodze co
powoduje jej niszczenie. Zwróciła się z prośbą, żeby wystąpić do tej firmy o jakieś
odszkodowanie. Inne gminy podjęły takie decyzje, może nasza gmina też wystąpiłaby do tej
firmy o naprawę drogi.
Radny Marek Klimaszewski – zwrócił się o uregulowanie oświetlenia licznego ponieważ
zaczynają świecić o godz.3°° rano , o godz. 17°°, a później gasną o godzinie 10°°. Zwrócił się
o przegląd lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak,
Gawrych Ruda, bo część lamp nie świeci się.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział żeby oświetlenie uliczne wyregulować na terenie całej
gminy, gdyż prawdopodobnie w zegarach nie zostały przestawione godziny, bo to powinno
przełączać się automatycznie.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zapytał dlaczego nie było na dzisiejszej sesji sprawozdania
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – powiedział, że w ostatnim czasie były na terenie
gminy dwa pożary, zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy jest możliwość przekazania
dla tych gospodarstw nieodpłatnie drzewa z lasu gminnego na odbudowę budynków.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta, że podczas otwarcia budynku w Krzywem
Gminnego Centrum zadeklarował Pan, że ten budynek będzie działał również jako świetlica
na potrzeby wsi. Jeżeli ma działać jako świetlica dla wsi, zapytał kiedy ta świetlica będzie
działała. Zapytał co robić z usterkami w budynku urzędu gminy ponieważ w pokoju rady
gminy jest duże pęknięcie na ścianie i przy wejściu do budynku urzędu na schodach są kałuże
wody gdyż nie ma spadku. Zapytał czy to zostanie poprawione.
Ad 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2013/2014.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady powiedział, iż radni otrzymali powyższą
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2013/2014,
która była analizowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Suwałki za rok szkolny 2013/2014– stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie – została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
2014 rok.

na
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Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
dwóch zmian do przedłożonego projektu uchwały w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok
polegających na:
- przesunięciu środków z wydatków bieżących na wydatek inwestycyjny związany z zakupem
wyposażenia do świetlicy w miejscowości Krzywe w kwocie 1303 zł;
- zmianie nazwy zadania w załączniku nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowanych w 2014 roku: „Budowa łącznika do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Przebrodzie” na: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie polegające na
wydzieleniu korytarza i sali lekcyjnej”.
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 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2014 rok głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2014 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się
od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVII/383/14 w powyższej
sprawie – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów
zdolnych w Gminie Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy. Dnia 30 kwietnia 2013 r. Rada Gminy
Suwałki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium
Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce (Uchwała Nr XXX/261/13) na
podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym. Przeprowadzona zaś przez
NIK wiosną roku 2014 roku kontrola w zakresie „Udzielania uczniom przez jednostki
samorządu terytorialnego pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym” wniosła
zastrzeżenia, co do przyjętej podstawy prawnej przy podejmowaniu ww. uchwały. Zgodnie
więc z zaleceniami organu kontroli należy podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wspierania uczniów zdolnych, a następnie regulamin przyznawania stypendiów.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XVII/384/14 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych
w Gminie Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że zamianę działki o nr geod. 133/2 o pow. 0,0301
ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe na nieruchomość oznaczoną nr geod. 123/1
o pow. 0,0051 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe dokonuje się w celu
uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem prawnym.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVII/385/14
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przerwa – 10 minut
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wystąpił o wprowadzenie autopoprawek do
załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu:
- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość
Krzywe, Gmina Suwałki”;
- § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność
w siedzibie oraz na terenie Gminy Suwałki w następujących obiektach: 1) Centrum
Kulturalne wsi Sobolewo; 2) Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim; 3) Świetlica
internetowa w Starym Folwarku; 4) Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni;
5) Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne.”.
- w § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz w § 17 wyraz: „Kierownik” zastąpić „Dyrektor”;
- w §13 dodać ust. 4 o brzmieniu: „4. Wszelkie dochody z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury będą w całości przeznaczone na realizację jego działalności statutowej.”.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki. W
głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawek głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęte
jednogłośnie.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że podstawowym zadaniem Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzywem będzie prowadzenie wielokierunkowej działalności społecznokulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez
organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie
kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki
na terenie Gminy Suwałki. Placówka będzie jedynym takim obiektem na terenie Gminy
Suwałki o tak różnorodnych funkcjach. Dzięki czemu stanie się wizytówką samorządu oraz
przyczyni się do znaczącego podniesienia jej atrakcyjności turystycznej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLVII/386/14
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury w Krzywem i nadania jej statutu - uchwała stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.

Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, sztandaru,
pieczęci, łańcuchów i odznaki za zasługi dla Gminy Suwałki.
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Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. art. 3 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą
ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi,
emblematy oraz insygnia i inne symbole. Jednocześnie art. 3 ust. 3 ww. ustawy zobowiązuje
jednostki samorządu terytorialnego do uzyskania pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej
ustanowionej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji dotyczącej wzoru poprawnego herbu
jednostki. Tylko uzyskanie pozytywnej opinii ww. Komisji stanowi podstawę do stosowania
herbu.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej Rada Gminy Suwałki będzie mogła
przyjąć herb wraz z insygniami uchwałą i korzystać z symboli zgodnie z prawem.
Przewodniczący Rady – w materiałach, które zostały przedłożone radnym są dwie wersje
strony lewej sztandaru Gminy Suwałki, zapytał nad czym rada ma głosować, czy lewa strona
sztandaru będzie wymienna, czy będą dwa sztandary.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG – wyjaśnił, że została przedłożona propozycja,
którą rada gminy wybierze.
Radny Adam Nieszczerzewicz wystąpił z wnioskiem, żeby lewa strona sztandaru Gminy
Suwałki była z kłosami i igliwiem.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za głosowało 11 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymało się 3 radnych.
Rada Gminy Suwałki większością głosów przyjęła lewą stronę sztandaru Gminy Suwałki
z kłosami i igliwiem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVII/387/14
w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów i odznaki za
zasługi dla Gminy Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu
Ad.13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Województwa Podlaskiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds. Ref. PP omówił cztery kolejne projekty uchwał.
Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad weryfikacją przebiegu granic oraz
aktualizacją map parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w celu
przyjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego, jako aktów prawa miejscowego zgodnie
z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W związku z powyższym zwrócił się do Rady Gminy Suwałki z prośbą o zaopiniowanie na
podstawie art. 23 ust.2 ustawy o ochronie przyrody, projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podlaskiego: - w sprawie Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”, - w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, - w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”, - w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Puszcza
i Jeziora Augustowskie”. Proponuje się zaopiniować
pozytywnie powyższe projekty uchwał pod warunkiem wniesienia zmian do zapisów w treści
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XVII/388/14
w sprawie Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Rospudy”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny,
głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XVII/389/14 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” - uchwała
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza
i Jeziora Augustowskie”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XVII/390/14
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Sejneńskie”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny,
głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XVII/391/14 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że Uchwałą Nr XXXII/285/13 Rady
Gminy Suwałki z dnia 29.07.2013 r. została powołała Komisja Statutowa w celu
opracowania zmian w Statucie Gminy Suwałki z tego względu, że wiele kwestii było
spornych, nieuregulowanych. Komisja Statutowa spotkała się na trzech posiedzeniach i
pracowała nad całym statutem gminy. W skład Komisji wchodzili: Przewodniczący Rady
Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy i Przewodniczący Komisji
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Społecznej Rady Gminy. Wynikiem prac jest dzisiejszy wniosek o przyjęcie uchwały w
sprawie zmian statutu Gminy Suwałki. Rozważane było przyjęcie nowego statutu gminy ale
ze względu na to, że jeszcze nie jest przyjęty herb gminy i nie jest zatwierdzony przez
Komisję Heraldyczną nie można przyjąć nowego statutu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wystąpił o wprowadzenie autopoprawki do projektu
uchwały § 1 pkt 3, który brzmi: „§ 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Każdy
może przeglądać dokumenty, sporządzać z nich odpisy, kopie i notatki zgodnie z ustawą z
dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.
poz.782). Żądanie uwierzytelnienia sporządzonych odpisów może to być uwzględnione gdy
jest uzasadnione ważnym interesem” dodanie zapisu w drugim zadaniu ust. 3 „Żądanie
uwierzytelnienia sporządzonych odpisów może być uwzględnione, gdy jest uzasadnione
ważnym interesem wnioskodawcy”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XLVII/392/14
w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki – uchwała
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 18
Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych w 2014 r.
przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady przekazał, że wraz z materiałami na sesję radni
otrzymali:
- informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych (pismo
znak: Or. 0043.40.2014.RG z dnia 20.10.2014 r. ) – załączniki nr 20;
- informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza
gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy (pismo znak
Or.2124.18.2014.RG z dnia 21.10.2014 r.) – załącznik nr 21.
Ponadto wszystkim radnym została przedłożona informacja z dokonanej analizy oświadczeń
majątkowych przez Urząd Skarbowy w Suwałkach.
Pytań i uwag do przedłożonych informacji nie zgłoszono.
Ad.20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG udzielił odpowiedzi odnośnie mogił, które
znajdują się na terenie gminy – poinformował, że na terenie gminy jest kilka mogił, które
znajdują się między innymi m. Krzywe, Leszczewek, Płociczno-Osiedle i Gmina Suwałki
opiekuje się tymi mogiłami. Zostało zlecone firmie zewnętrznej wykonanie prac
porządkowych. Otrzymaliśmy dotacje od Wojewody Podlaskiego na prace porządkowe i
zostały również przeznaczone środki z budżetu gminy.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG- udzieliła odpowiedzi odnośnie konserwacji rzeki
Kamionka. Urząd Gminy może tylko zwrócić się z prośbą do Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Białymstoku, żeby załatwili tą sprawę. Odczytała odpowiedź, którą radny
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otrzymał z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział
w Suwałkach. Informują, że rzeka Kamionka na odcinku do jeziora Dąbrówka do linii
kolejowej nie jest regulowana i leży w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, odcinek
rowu od jeziora Okuniowiec do rzeki Kamionka należy do właścicieli działek, jego
konserwacja powinna przez nich być wykonana. Pozostały odcinek rzeki przebiega przez las i
bagna, jego konserwacja jest ekonomicznie nieuzasadniona.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi;
- Radnej Marzannie Żylińskiej - poinformował, że skontaktuje się z właścicielem, u którego
jest składowany sprzęt i z firmą, która buduje linię 400 kV.
- Radnemu Markowi Klimaszewskiemu odnośnie regulacji oświetlenia ulicznego wyjaśnił, że
zostanie przekazane konserwatorowi o uregulowanie oświetlenia ulicznego na terenie
gminy.
- Przewodniczącemu Rady na zapytanie od kiedy będzie funkcjonowała świetlica w m.
Krzywe poinformował, że mieszkańcy Krzywego mogą korzystać ze świetlicy chociażby
od dzisiaj. Odnośnie pęknięcia na ścianie w budynku urzędu gminy - poinformował, że
zostanie zgłoszone do wykonawcy gdyż obowiązuje trzy lata gwarancja i wykonawca ma
obowiązek usterki usuwać. W sprawie przekazania drzewa pogorzelcom – odpowiedział, że
w punkcie porządku obrad: ”Wnioski i oświadczenia” wystąpi z wnioskiem do rady gminy
o przekazanie drzewa gospodarzom poszkodowanym przez pożar.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi sołtysowi wsi Nowa Wieś
odnośnie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej. Przedmiotem działania Komisji
Statutowej było przygotowanie projektu zmian Statutu Gminy Suwałki. Komisja odbyła trzy
posiedzenia. Efektem pracy Komisji Statutowej było podjęcie przez radę gminy uchwały
w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy – wystąpił z wnioskiem o przekazanie nieodpłatnie drzewa
(5 sosen) z lasu gminnego dla 2 gospodarstw, których gospodarstwa uległy zniszczeniu
w pożarze.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy Suwałki jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie drzewa z lasu gminnego
w ilości 5 sosen dla pogorzelców.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował:
- Zwrócił się z prośbą do radnych, sołtysów o przekazanie informacji dla mieszkańców, że
w Centrum Kulturalnym w Krzywem są prowadzone zajęcia od wtorku do soboty w godz.
16°°- 19°°.
- Poinformował, że w dniu 5 listopada 2014 r. przyjeżdża grupa dzieci i młodzieży w wieku
14-16 lat z Białorusi. Jest to już ostatni element programu Polska-Białoruś-Ukraina.
W dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 18°° w Ośrodku w Lipniaku odbędzie się spotkanie
podsumowujące program, na które zaprosił radnych i sołtysów.
- Poinformował, że w dniu 7 listopada 2013 r. o godz. 18°° w Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem wystąpi Andrzej Poniedzielski . W programie koncert autorski. Liczba miejsc
jest ograniczona z racji pojemności sali.
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- Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że § 40 statutu gminy mówi, że z posiedzeń każdej
komisji przedstawia się sprawozdanie. Poza tym wprowadzone zmiany statutowe bez
konsultacji społecznych jest to nie zbyt dobre. Powiedział do Przewodniczącego Rady: „czy
pan burzy ten mur, czy pan buduje ten mur”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego o zabranie głosu.
Cezary Folejewski - radca prawny – zacytował treść § 40 ust. 1 pkt 5 statutu gminy:
„1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności: 5) przedstawia na sesji
sprawozdanie komisji.”. Takie sprawozdanie komisji zostało przedstawione na sesji przez
Przewodniczącego przez podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedział, że przedstawia się sprawozdanie na sesji, jeżeli w
okresie międzysesyjnym było posiedzenie komisji należy przedstawić sprawozdanie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – pańska wykładnia prawna nie jest do końca
prawidłowa, tam nie ma sprecyzowania. Proszę wczytać się w treść i zrozumieć.
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. PSG – zaprosił Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczącego Rady na przyjęcie grupy z Białorusi w dniu 5 listopada 2014 r.
Ad 22
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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