P R O T O K Ó Ł Nr VIII/15
VIII sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 12 czerwca 2015 roku w godz. 1300-1500
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
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
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, Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – prawnik, sołtysi wsi – listy obecności
stanowią załączniki nr 2 - 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady VIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi oraz wszystkich obecnych na sesji.
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.
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 zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy chcieliby
wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego 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.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad VIII Sesji
Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru,
sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Suwałki.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy dostępny był
do wglądu w siedzibie Urzędzie Gminy Suwałki. 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 VII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty
jednogłośnie.

2

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 22 kwietnia 2015 r. do dnia 11 czerwca 2015 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na VI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 kwietnia 2015 r. oraz
uchwał podjętych na VII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 11 maja 2015 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 4 maja 2015 r. oraz z dnia 27 maja
2015 r. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia
2015 r. oraz z dnia 26 maja 2015 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki z dnia 21 maja 2015 r. – stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się z pytaniami związanymi ze zbliżającym się sezonem
wakacyjnym. Pierwsze z pytań dotyczyło oświetlenia w miejscowościach turystycznych, czy
wzorem lat ubiegłych oświetlenie będzie paliło się dłużej, szczególnie w okresie kiedy jest
naprawdę ciemno? Drugie pytanie dotyczyło losu używania plaży przy muzeum Wigier
w miejscowości Stary Folwark, umownie traktowanej jako plaża wiejska. Na plaży został
nowo wybudowany pomost, czy plaża otrzyma wsparcie ze strony gminy w kierunku
zachowania tam porządku? Chodzi o opróżnianie śmietniczek oraz wystawienie i opróżnianie
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toi-toia? W latach ubiegłych zajmowała się tym osoba opłacona przez Urząd Gminy, czy
w tym roku też tak będzie? Radna dodała, że prawdopodobnie muzeum chce wydzierżawić
komuś ten nowo powstały pomost, także zainteresowanie gminy w tym temacie byłoby
wskazane. Plaża przy muzeum jest bardzo oblegana przez osoby zamieszkałe we wsi Stary
Folwark. Mieszkańcy chętniej korzystają z plaży przy muzeum, niż z płatnej plaży przy
Ośrodku Wypoczynkowym PTTK, bo ta przy muzeum jest bliżej i wygodniej się tam dostać.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z pytaniem dotyczącym inwestycji łączenia wodociągu
Okuniowiec – Mała Huta. Dodał, że inwestycja tego typu jest jak najbardziej potrzebna, ale
wykonawca rozkopał drogę w taki sposób, że jest ona w tej chwili praktycznie nieprzejezdna.
Czy istnieje szansa na przymuszenie wykonawcy do doprowadzenia drogi do stanu w jakim
była ona wcześniej?
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2014 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Gminy otrzymała
sprawozdanie Wójta Gminy Suwałki z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok oraz
sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za 2014 rok w terminie ustawowym.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2014 rok – sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał zebranych z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwała Nr RIO.V-00321-8/15
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 marca 2014
rok w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014 rok – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała zebranych
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2014 rok – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Suwałki z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok i sprawozdaniem finansowym
Gminy Suwałki za 2014 na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z późn. zm.) wystąpiła z wnioskiem do
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok, jednocześnie
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przekazując opinię o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki oraz opinię o sprawozdaniu
finansowym Gminy Suwałki za 2014 rok wraz z uzasadnieniem.
Marek Jeromin – 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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR VIII/54/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za
2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok –
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za 2014 rok – stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr RIO.V-00322-13/15
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach z dnia 8 maja 2015
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok.
Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
o samorządzie gminnym – uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr
15 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014
rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
VIII/55/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2014 rok – uchwała stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy serdecznie podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy oraz
Radzie Gminy za udzielenie absolutorium, nazywając absolutorium wspólnym sukcesem.
Dodał, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby żyć
w zgodzie. Zgoda jest podstawą do zrobienia czegokolwiek w gminie, bo poprzez kłótnię do
niczego nie dojdziemy, tak jak miało to miejsce w gminach sąsiednich. Wójt Gminy
podziękował przede wszystkim za pomoc w realizacji budżetu, który nie jest łatwy. Wielkim
sukcesem jest to, że 1/3 budżetu to inwestycje na terenie gminy. Jest to wynik, którym
niewiele gmin może się poszczycić, a w Gminie Suwałki wskaźnik inwestycji zawsze jest na
poziomie 20-30%. Wójt Gminy przypomniał, że w ubiegłym roku zakończyła się inwestycja,
dzięki której urzędnicy gminy mają wspaniałe warunki do pracy, radni świetne warunki do
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spotkań na sesjach czy komisjach, ale tak naprawdę nowy budynek Urzędu Gminy
w Suwałkach nie jest ani Wójta, ani urzędników, tylko wszystkich mieszkańców gminy. Wójt
Gminy kończąc wypowiedź podziękował najbliższym współpracownikom, a przede
wszystkim Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi oraz wszystkim kierownikom poszczególnych
referatów.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2015. Po stronie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zmianę
w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca-aktywność- przyszłość”. Postanowiono
wykorzystać powstałe oszczędności z realizacji zadania w okresie 2013-2015 i wystąpiono do
Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na dodatkowe działania. W związku z tym
dokonano zwiększenia planowanych do wykonania zadań w zakresie dalszej rozbudowy
boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i monitoringiem, budowy siłowni
zewnętrznej i wewnętrznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Przebrodzie oraz
budowy siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w
Płocicznie-Tartak.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:
- w związku z niższą ceną zakupu samochodów strażackich przez OSP uległa zmniejszeniu
kwota dotacji udzielona z budżetu gminy o 20 793,00 zł ;
- zmniejszono środki na nagrody w zakresie kultury w kwocie 1 000,00 zł;
- zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia w kulturze 1 896,00 zł;
- zmniejszono opłatę za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe w GZEAS w kwocie 6 195,00 zł i w GOPS w kwocie 6 195,00 zł.
Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków
w kwocie 1 000 zł na delegacje zagraniczne i ubezpieczenie oraz środków w kwocie 500 zł na
opłaty kosztów komorniczych.
Radny Mariusz Józefowicz – zwrócił się z pytaniem dotyczącym miejsca powstania siłowni
zewnętrznej wraz z przygotowaniem terenu w miejscowości Płociczno-Tartak oraz zapytał
dlaczego podobnej siłowni nie można byłoby stworzyć w miejscowości Płociczno-Osiedle?
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej odpowiedział, że
siłownia powstanie przy Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak,
w miejscu ściętych drzew. Kierownik dodał, że przeniesienie inwestycji w inne niż
zaplanowane wcześniej miejsce jest działaniem nowatorskim i niesie za sobą ryzyko, jednak
istnieje ponad 70% szans, że uda się je zrealizować.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Kierownika Ref. ds. PSG mówiąc, że
Urząd Gminy dostrzega potrzebę stworzenia podobnej inwestycji w miejscowości PłocicznoOsiedle, jednak w chwili obecnej jest to niemożliwe. Docelowa działka, na której mogłaby
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powstać inwestycja jest w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. Urząd Gminy realizuje
działania w kierunku przekazania działki na rzecz Gminy Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG dodał, że w projekcie „Współpraca-AktywnośćPrzyszłość” zostały jasno określone cele, które muszą zostać osiągnięte. Inwestycja nie może
powstać w każdym miejscu, tylko zgodnie z przeznaczeniem projektu, w miejscu związanym
z centrami oświaty i szkołami, w którym przebywają dzieci i młodzież.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025. Udział w
głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
VIII/56/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na
lata 2015-2025 – uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2015 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z wprowadzonymi zmianami
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na rok 2015 należy dokonać zmian do
planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok, kolejno do poszczególnych
działów, rozdziałów i paragrafów oraz do poszczególnych załączników.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2015 rok głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok wraz z wprowadzonymi zmianami Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VIII/57/15 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego wyjaśniła, że plan
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki jest
pierwszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Teren
objęty planem to głównie tereny zarośniętego jeziora Osinki położonego na działce nr 127.
Celem planu jest umożliwienie odtworzenia jeziora oraz przeznaczenie terenu wokół jeziora
na potrzeby infrastrukturalne, np. utworzenie kąpieliska z ogólnodostępną plażą. Obszar planu
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jest niewielki i dotyczy jedynie ograniczonego drogami jeziora Osinki. Gmina zatwierdzając
plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki daje sobie
możliwość pozyskania tego terenu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił skąd wziął się pomysł na pozyskanie
terenu zarośniętego jeziora Osinki. Agencja Nieruchomości Rolnej chciała sprzedać teren
jeziora, jednak gmina wspólnie z mieszkańcami miejscowości Osinki dostrzegła walory tego
obszaru. Jeżeli zostanie opracowany plan miejscowy tego obszaru pod kątem stworzenia tam
miejsca publicznie dostępnego, wtedy Agencja Nieruchomości Rolnej bezpłatnie przekaże ten
teren na rzecz gminy. Aktualnie gmina nie posiada środków na zagospodarowanie terenu
jeziora, jednak w perspektywie 6 lat powinno się to zmienić. Być może zainteresuje się
tematem odtworzenia jeziora jakiś instytut, albo uda się skorzystać z innych środków na ten
cel.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki. W
głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
VIII/58/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki – uchwała stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych przedstawiła projekt
uchwały. Pani Kierownik poinformowała, że nieruchomość ma 114 m2 powierzchni i sprzedaż
jej w drodze bezprzetargowej jest niezbędna do zagospodarowania działki sąsiedniej, po czym
poprosiła o przyjęcie uchwały.
Radna Iwona Czerniawska – zwróciła się z pytaniem, jaką kwotę otrzyma gmina z tytułu
sprzedaży nieruchomości?
Kierownik Ref. ds. IG odpowiedziała, że nieruchomość zostanie wyceniona, jeżeli Rada
Gminy wyrazi zgodę na jej sprzedaż.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ NR VIII/59/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
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bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak –
uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych przedstawiła projekt
uchwały. Pani Kierownik poinformowała, że nieruchomość ma 127 m2 powierzchni, a nabycie
jej jest niezbędne przy realizacji inwestycji rozbudowy ulicy Mikołaja Reja w Suwałkach,
przy zjeździe na drogę gminną. Nabycie nieruchomości wiąże się z poszerzeniem drogi
gminnej w tym miejscu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy uzupełnił wypowiedź Pani Kierownik Ref. ds. IG
dodając, że w chwili obecnej zjazd z ulicy M. Reja w Suwałkach na drogę gminną w kierunku
miejscowości Biała Woda odbywa się niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Miasto
Suwałki realizuje inwestycję przebudowy tej drogi i w ramach inwestycji mogłoby wykonać
zjazd w kierunku miejscowości Biała Woda. Jedynym warunkiem jest nabycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda, na której sprzedaż już wyrazili zgodę
właściciele.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR VIII/60/15 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Biała Woda – uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru,
sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej omówił projekt
uchwały. Rada Gminy 30 października 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia herbu,
flagi, banner, sztandaru, pieczęcie, łańcuchów i odznaki za zasługi dla Urzędu Gminy.
Uchwała została przedłożona Komisji Heraldycznej, która zakwestionowała zapisy dotyczące
odznaki. Na VI Sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2015 roku Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy, która uzyskała pozytywną
opinię Komisji Heraldycznej. W związku z tym na dzisiejszą sesję został przedłożony projekt
uchwały o ustanowieniu herbu, flagi, banneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy
Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu,
flagi, banneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się od głosowania 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
VIII/61/15 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru, łańcuchów
i pieczęci Gminy Suwałki – uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez Radną Jolantę
Sztermer. Odnośnie oświetlenia Wójt wyjaśnił, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu
zostanie włączone oświetlenie we wszystkich miejscowościach, jak miało to miejsce w latach
ubiegłych. Odnośnie opróżniana śmietniczek oraz toi-toia wyjaśnił, że toi-toi zostanie
wystawiony, natomiast sprawa opróżniania śmietniczek jest bardziej skomplikowana, bo
w chwili obecnej w Urzędzie Gminy nie ma pracownika zatrudnionego w ramach prac
społecznie użytecznych.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez Radnego
Grzegorza Moroza odnośnie przywrócenia drogi do stanu sprzed prac w ramach inwestycji
łączenia wodociągu Okuniowiec – Mała Huta. Wójt wyjaśnił, że w umowie podpisanej
z wykonawcą jest zapis obligujący wykonawcę do przywrócenia drogi do stanu pierwotnego.
Ponadto Wójt nadmienił, że będąc w terenie na miejscu budowy wodociągu, podczas gdy
wykonawca chciał zbadać szczelność rur, okazało się, że jedna z rur została głęboko nacięta
piłą łańcuchową przez jakiegoś wandala. Takie postępowanie niesie za sobą szkodę nie tylko
dla wykonawcy, ale dla wszystkich mieszkańców.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG zapoznał zebranych z pismem Podlaskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie możliwości
zakwalifikowania mieszkańców do programów profilaktycznych z rodzaju profilaktyki
chorób układu krążenia oraz profilaktyki gruźlicy w ramach świadczeń realizowanych na
podstawie opieki zdrowotnej. Informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Kierownik Ref. ds. PSG zaprosił w imieniu księdza Stanisława Wysockiego na uroczystość
Misterium Patriotyczno-Religijnego w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w wykonaniu
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach w dniu
15.06.2015 r. o godz. 1100.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z pismem prezesa Sądu
Okręgowego w Suwałkach w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 niezbędne
jest wybranie: do Sądu Okręgowego w Suwałkach – 4 ławników, do Sądu Rejonowego
w Suwałkach – 7 ławników, w tym do orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy – 3
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ławników. Informacja dotycząca wyboru ławników została przesłana do wszystkich sołtysów
wsi oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wszelkie informacje
i dokumenty dostępne są w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Suwałki. Termin zgłaszania
kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.
Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 28 maja 2015 r. Krajowej Rady Sędziów
Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników. Powyższe pismo ma na celu
uświadomienie ważności roli ławnika, czyli konstytucyjnego przedstawiciela obywateli
w sądach powszechnych.
Przewodniczący Rady zapoznał z informacją dotyczącą analizy działalności uchwałodawczej
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego za 2014 rok.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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