P R O T O K Ó Ł Nr VI/15
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku w godz. 900-1000
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Taraszkiewicz Piotr
14. Tomaszewski Piotr
Radni nieobecni na sali obrad: Jolanta Sztermer
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, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Ewa Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – prawnik, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu
Suwalskiego, sołtysi wsi – listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady VI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego 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. W
wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad VI Sesji Rady
Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad V sesji Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r.
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 udzielenia pomocy finansowej dla Miasta
Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu obrad V sesji Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r.
Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu nr
V/15 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 24 marca 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na V Sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2015 r. – stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
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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 Janusz Bałtrukanis – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał obecnych ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2015 r. – sprawozdanie
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 8
kwietnia 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia
17 kwietnia 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 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 radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zadał pytanie dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty
bezpośrednie dla rolników, czy w gminie istnieje możliwość korzystania z pomocy przy ich
wypełnianiu?
Radny Stefan Mackiewicz – chciał dowiedzieć się jak w chwili obecnej wygląda sytuacja
deklaracji dotyczących odnawialnych źródeł energii, jakie jest zainteresowanie tym tematem
oraz ile podań już wpłynęło.
Sołtys wsi Krzywe – zadała pytanie dotyczące możliwości składania wniosków na budowę
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez osoby, które posiadają baterię słoneczną
bądź już wykorzystują inne źródła energii odnawialnej.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że w sierpniu ubiegłego roku
wspólnie z Miastem Suwałki składaliśmy wnioski do narodowego programu przebudowy
dróg. Stało się tak ze względu na to, że współpraca między samorządami przy realizacji danej
inwestycji była dodatkowo punktowana. W związku z programem postanowiliśmy, że gmina
przekaże miastu 100 000 zł na przebudowę ulicy Nowomiejskiej, natomiast miasto udzieli
gminie pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na przebudowę drogi gminnej Mała Huta
w kierunku Dąbrówki. Wnioski zostały złożone, jednak nasz wniosek nie przeszedł i nie
został zakwalifikowany do dofinansowania. Wniosek miejski uzyskał dofinansowanie, w
związku
z czym chcemy przekazać miastu umówione 100 000 zł, natomiast
miasto przekaże nam 100 000 zł pomocy finansowej, ale na realizację przebudowy drogi we
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wsi Turówka Stara. Sekretarz Gminy dodał, że Miasto Suwałki podejmie uchwałę o
przekazanie pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi Gminy Suwałki i poprosił o
podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki.
Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Suwałki i podjęciu uchwały przez Miasto Suwałki
nastąpi podpisanie porozumienia
z miastem na przekazanie środków
finansowych.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy dodał, że wniosek nie tyle co nie przeszedł, ale został
zaskarżony przez właścicielkę gruntu przy drodze. To spowodowało, że został wstrzymany.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/48/15 w sprawie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki – stanowi załącznik nr 10
do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

dotacji

dla

Szpitala

Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował zebranych o przebiegu spotkania z dyrekcją
Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, na którym dyrekcja
przedstawiła informacje dotyczące wyposażenia nowo otwartego oddziału onkologicznego
oraz potrzebie zakupu sondy do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych
wartowniczych. Wójt dodał, że aktualnie zachorowalność na nowotwory jest bardzo wysoka
i każdego może spotkać, dlatego gmina chciałaby móc dofinansować zakup sondy, po to aby
każdy mógł z niej skorzystać. Następnie poprosił o przyjęcie uchwały.
Radna Iwona Czerniawska – wniosła uwagę do § 1 projektu uchwały o poprawienie błędu
w wyrazie „nie izotopowego”. Uwaga została przyjęta, a błąd poprawiony.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/49/15 w sprawie
udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach –
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Przesunięcie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Suwałkach kwoty 688 zł na fundusz pracy z rozdziału 85219 do rozdziału 85212.
W załączniku nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku”
zmianę nazwy zadania w pozycji nr 11: „Budowa drogi nr geodezyjny 54 we wsi Biała
Woda” na nazwę zadania: „Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości
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300 m
z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4 m na
działce o nr geodezyjnym 56/5”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2015 rok głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2015 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/50/15 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy.
Ewa Warakomska – Inspektor Ref. ds. PSG przedstawiła projekt uchwały. Wcześniej przyjęta
uchwała w sprawie Odznaki Honorowej Gminy Suwałki i regulaminu nadania i noszenia
Odznaki Honorowej została przekazana do zatwierdzenia Komisji Heraldycznej. Komisja
Heraldyczna wniosła uwagi do uchwały, chodziło o poszerzenie w treści uchwały słowa
Odznaka oraz sprecyzowania wymiarów i kolorów odznaki, a w regulaminie usunięcie
informacji o oświadczeniu o niekaralności. Dodatkowo do uchwały należy załączyć druk
dyplomu, który jest uzupełnieniem do odznaki. W związku z uwagami Komisji Heraldycznej
skorygowano wcześniejsze zapisy i przygotowano nowy projekt uchwały.
Radna Iwona Czarniawska – wniosła autopoprawkę do punktu 2 załącznika nr 2 do załącznika
nr 3 Regulaminu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki po wyrazie „rzecz” należy wpisać
wyrazu „Gminy”
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ VI/51/15 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Adama
Nieszczerzewicza dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Poinformował, że wnioski wypełniane są w budynku Urzędu Gminy za pośrednictwem
zewnętrznej firmy, która pomaga w ich wypełnianiu za drobną opłatą. Osoby, które chcą
skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków, muszą wcześniej umówić się telefonicznie.
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Następnie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Stefana Mackiewicza
dotyczące deklaracji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Poinformował, że
zainteresowanie projektem na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących
odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii
elektrycznej lub cieplne jest bardzo duże. Aktualnie wpłynęło około 100 wniosków na montaż
paneli fotowoltaicznych w gminnych gospodarstwach domowych. W Urzędzie Gminy termin
składania deklaracji przystąpienia do projektu upływa 24 kwietnia 2015 r., natomiast termin
złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego nie został jeszcze ogłoszony, ma być
podany w dniach od 4-28 maja 2015 r. Projekt pn.: „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” organizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 dla działania 321 jest projektem ogólnokrajowym. Z województwa podlaskiego
mają zostać wytypowane 3 bądź 4 gminy, które otrzymają dofinansowanie. Czynnikami
branymi pod uwagę w projekcie mają być między innymi: poziom bezrobocia w gminie i
dochód na jednego mieszkańca. Gmina Suwałki ma niskie szanse na zakwalifikowanie się do
projektu, co nie oznacza, że nie warto spróbować wziąć w nim udziału. W poniedziałek 27
kwietnia 2015 r.
o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Suwałki odbędzie się spotkanie
informacyjne na temat projektu, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Jednocześnie Wójt Gminy odpowiedział na zapytanie Pani sołtys wsi Krzywe dotyczące
możliwości składania wniosków na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
przez osoby, które posiadają baterię słoneczną bądź już wykorzystują inne źródła energii
odnawialnej. Wewnętrznie zostało ustalone, że osoby, które skorzystały z dofinansowania na
wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, nie powinny składać wniosków, ze względu na
umożliwienie pozyskania dotacji dla osób, które dotychczas z takiej dotacji nie skorzystały.
Sekretarz Gminy – uzupełnił wypowiedź Wójta Gminy dodając, że mikroinstalacja będzie
mogła być montowana w budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych, jak również
w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jednak uzyskana energia
może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Oznacza
to, że nie będzie można wykorzystać wytworzonej energii na potrzeby np. agroturystyki.
Wyprodukowana za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych energia musi być w 100%
wykorzystana na potrzeby własne, co równoznaczne jest z brakiem możliwości odsprzedaży
nadwyżki wyprodukowanej energii np. do zakładu energetycznego. Panele fotowoltaiczne
można instalować nie tylko na dachach, ale także na ścianach budynków, czy też na gruncie
przed budynkiem. Moc zainstalowanych urządzeń określana będzie na podstawie analizy
zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego na energię oraz sporządzona na podstawie
danych o zużytej energii za wcześniejszy okres rozliczeniowy. W dniu 27 kwietnia 2015 r. na
spotkaniu informacyjnym pojawi się przedstawiciel firmy wykonującej tego typu instalacje,
który odpowie na wszystkie pytania. Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania w tym
projekcie, a będzie istniała baza osób zainteresowanych podobnymi instalacjami, to w
przypadku możliwości ubiegania się o inne źródła dofinansowania te deklaracje zostaną
wykorzystane.
Ad. 12
Wnioski i oświadczenia.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy ze względu na zbliżające się wybory na urząd
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przypomniał zebranym o zmianie siedziby Komisji
Wyborczej Nr 4. Dotychczas siedziba znajdowała się w Szkole Podstawowej Nr 9
w Suwałkach, natomiast nowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie
w budynku Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45.
Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rady
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. Pan Piotr Domysławski wieloletni sołtys z
miejscowości Czerwony Folwark, zgodził się zostać reprezentantem Gminy Suwałki w
Radzie Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. W związku z tym, aby móc zostać wpisanym
na listę wyborczą, potrzebuje zebrać 50 podpisów od uprawnionych do głosowania. Osobami
uprawnionymi do głosowania są rolnicy, którzy posiadają powyżej 1 ha fizycznego gruntów
rolnych. Wybory odbywają się na zasadzie jednego lokalu wyborczego, który mieścić się
będzie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45. Okręg wyborczy, do
którego należy Gmina Suwałki, może być reprezentowany przez 2 osoby. Jeżeli pojawi się
druga osoba zainteresowana tematem, może zgłosić swoją kandydaturę.
Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego podziękował Przewodniczącemu Rady
Gminy za list z wyrazami uznania, który otrzymał jako sołtys minionej kadencji. Dodał, że
w ostatniej kadencji tylko rok był sołtysem, ale w sumie funkcje sołtysa sprawował 27 lat.
Beata Skrocka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
przedstawiła i przekazała radnym Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ad. 13
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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