P R O T O K Ó Ł Nr IX/15
IX sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 25 sierpnia 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. Sztermer Jolanta
14. Tomaszewski Piotr
Radny nieobecny na obradach: Piotr Taraszkiewicz.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata
Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – prawnik, Robert Śliżewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem, sołtysi wsi – listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady IX Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
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.
1

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 IX Sesji Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
powołania Zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławników.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie
Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia SuwalskoSejneńska Lokalna Grupa Działania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Osinki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów ustawy
Prawo Wodne.
18. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
19. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-3/15 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez
Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2015 roku.
20. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 65/15 Wójta Gminy Suwałki w sprawie założeń do projektu
budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski i oświadczenia.
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23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu nr VIII/15 głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy Suwałki z dnia
12 czerwca 2015 r. 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
12 czerwca 2015 r. do dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na
VIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 12 czerwca 2015 r. – stanowią załącznik nr 5 i 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
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady
Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2015 r i z dnia
21 lipca 2015 r. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz
z dnia 14 lipca 2015 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. i z dnia
17 lipca 2015 r. – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie ze
wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Suwałki z
dnia 28 lipca 2015 r. – stanowi załącznik nr 10 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.
3

Radny Stanisław Grygo zwrócił się z prośbą o poinformowanie wszystkich sołtysów o szacowaniu
strat z powodu suszy.
Radny Stefan Mackiewicz zwrócił się z prośbą do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana
Roberta Śliżewskiego o przekazanie wszystkim sołtysom planu zajęć w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzywem na rok szkolny 2015/2016. Komisja Społeczna Rady Gminy na posiedzeniu
Komisji
w dniu 25 sierpnia br. zapoznała się z programem działania Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem. Komisja zaproponowała, żeby taka informacja trafiła też do wszystkich
sołtysów Gminy Suwałki ponieważ program naprawdę wygląda okazale i warto zachęcić
mieszkańców.
Ad. 7
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 do Rady Gminy o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025 w budżecie 2015 roku. Zmniejszono
planowane środki na dotację dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej
nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+430-4+370;
10+585+14=700 z uwagi na niższe koszty zadania inwestycyjnego niż wstępnie zakładano.
Powstałe oszczędności w wysokości 65 900 zł przesunięto: na pozostałe usługi na drogach –
kwota 60 000 zł (opłaty za wody opadowe dla firmy, która zajmuje się obsługą kanalizacji); na
wykonanie niezbędnych opinii w związku
z potrzebą sporządzenia dokumentacji na
budowę sali sportowo-widowiskowej w Starym Folwarku – kwota 5 900 zł. W związku z
ogłoszonym konkursem pn: „Na najbardziej zadbane obejście
w Gminie
Suwałki” przesunięto kwotę 3 000 zł na zakup nagród w ramach rozdziałów związanych
z wydatkami z ochrony środowiska. Otrzymane środki na podstawie umowy sponsoringu od
jednego z towarzystw ubezpieczeniowych w kwocie 900 zł przesunięto na wydatki związane z
obsługą dożynek.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych na jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowanie zmiany do
projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie 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 IX/62/15 w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025 - stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.
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Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2015 rok. Omówione i przyjęte przez Radę Gminy zmiany w uchwale w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025 do budżetu roku 2015
jednocześnie wchodzą do zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok. W związku z tym
wprowadza się do uchwały dodatkowo załącznik: „Dotacje celowe dla jednostek sektora finałów
publicznych
w 2015 roku”, który otrzymuje Nr 6 ( zmniejszanie dotacji dla Starostwa
Powiatowego na drogę),
a załącznik „Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie”
otrzymuje Nr 7.
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 14 radnych.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2015 rok po wprowadzonych zmianach.
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 IX/63/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2015 rok – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wyjaśnił, że Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach wystąpił do
Rady Gminy Suwałki o dokonanie wyboru ławników na kadencje 2016-2019 w następujących
liczbach: do Sądu Okręgowego w Suwałkach – 4 ławników, do Sądu Rejonowego w Suwałkach – 7
ławników,
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 3
ławników. W wyznaczonym ustawowo terminie, tj. do 30 czerwca 2015 r. do Rady Gminy Suwałki
wpłynęło 7 zgłoszeń kandydatów na ławników. Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rady gmin zwracają się do komendanta wojewódzkiego
policji o informacje
o kandydatach. W związku z powyższym, Rada Gminy
Suwałki upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do przesłania wniosku do
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
w celu zasięgnięcia informacji o
kandydatach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 IX/64/15
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów
na ławników.
5

Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z art. 163 § 2 ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru rada gminy powołuje zespół,
który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłaszanych kandydatach, w szczególności w
zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
W skład Zespołu zostali zaproponowani kandydaci spośród radnych Janusz Bałtrukanis, Jolanta
Sztermer, sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Marcin Walczuk i pracownicy urzędu: Agata,
Szwengier, Marta Nowosadko.
Przewodniczący Rady odczytał i 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 IX/65/15
w sprawie
powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników - stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie
Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Zmiana zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki
zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku
dotyczyć będzie: ustaleń zawartych w § 34 - dla terenu oznaczonego symbolem 12UR: istniejącej
i projektowanej zabudowy usług rzemieślniczych z przeznaczeniem dopuszczalnym – produkcji
rolniczej. Docelowo ustalenia dla tego terenu powinny umożliwić rozbudowę i przebudowę
istniejącej stacji paliw lub realizację terenów obsługi komunikacji, w tym nowej stacji paliw
i obiektów uzupełniających dla tej funkcji. Przewiduje się wprowadzenie ustaleń w tym zakresie do
zapisów zawartych w rozdziale 2 i 3 uchwały. Zasadne jest uzupełnienie tekstu planu o zapisy
umożliwiające wprowadzenie nowych usług do istniejących terenów usługowych przy poszerzeniu
rodzaju działalności tu prowadzonej. Dopuszcza się wprowadzenie nowych zapisów dotyczących
obsługi komunikacyjnej terenów oraz infrastruktury technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek
zmian do planu miejscowego wymaga przeprowadzenia całej procedury określonej ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmiana planu miejscowego powinna
obejmować zapisy ogólne i szczegółowe terenu 12UR. Nie planuje się w chwili obecnej
wprowadzania żadnych zmian na rysunku planu i w ustaleniach dotyczących innych terenów.
Zasadne jest przyjęcie uchwały intencyjnej w przedstawionym kształcie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - 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 IX/66/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 12
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Utworzenie nowej uchwały
w sprawie regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki jest podyktowane potrzebą zweryfikowania, uaktualnienia
oraz ujednolicenia dotychczasowego regulaminu uchwalonego 16 listopada 2009 roku. Wprowadza
się następujące zmiany do regulaminu: 1) Zmianę miejsca siedziby Urzędu Gminy Suwałki;
2) Doprecyzowano Rozdział III dotyczący formy, trybu i sposobu udzielania stypendium szkolnego
oraz zasiłku szkolnego. Wprowadzono nowe formy udzielania stypendium szkolnego na podstawie
sporządzonego katalogu wydatków kwalifikowanych o charakterze edukacyjnym, podlegających
całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
Uszczegółowiono zapisy dotyczące przekazywania stypendium szkolnego. 3) W rozdziale IV
Postanowienia końcowe uszczegółowiono przyczyny wstrzymania lub cofnięcia stypendium
szkolnego w określonych przypadkach. Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy jest wykonaniem
obowiązku zawartego w art.90f ustawy z dnia 07 września 1991 roku.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 IX/67/15 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Suwałki - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia SuwalskoSejneńska Lokalna Grupa Działania.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG przedstawił projekt uchwały. Głównym celem
Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńsko Lokalna Grupa Działania jest działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszaru objętego działaniem. W tym celu Stowarzyszenie opracowuje
Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na nowy okres programowania 2014-2020. LSR będzie
wdrażana poprzez oś LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 oraz inne programy zatwierdzone przez Komisję Europejską, w których mogą uczestniczyć
lokalne grupy działania. Członkostwo w Stowarzyszeniu daje Gminie Suwałki możliwość
pozyskiwania bezzwrotnych środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozyskane środki będą wykorzystywane na projekty sprzyjające rozwojowi Gminy Suwałki w
zakresie infrastruktury technicznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, itp.
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 IX/68/15 w sprawie w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania - stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę (950-1000).
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Osinki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nieruchomość oznaczona nr
ewidencyjnym 127 o pow. 9,5956 ha w obrębie ewidencyjnym Osinki będąca w Zasobie Własności
Rolnej Skarbu Państwa w większości stanowiąca jezioro Osinki, zgodnie z miejscowym planem
przewidziana jest na cele rekreacyjno-sportowe. Gmina w przyszłości będzie mogła na tym terenie
wykonać inwestycję służącą wykonaniu zadań własnych gminy między innymi w zakresie kultury
fizycznej. Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku
wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie powyższej działki na rzecz gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 IX/69/15 w sprawie nabycia nieruchomości w
obrębie ewidencyjnym Osinki - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Nieruchomość oznaczona nr
ewidencyjnym 36/7 o pow. 0,0089ha w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec zajęta jest pod drogę
stanowiącą własność gminy oraz sieć wodociągową z komorą redukcyjno – pomiarową. Wobec
powyższego należy uregulować stan prawy nieruchomości zajętej przez Gminę Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 IX/70/15 w sprawie nabycia nieruchomości w
obrębie ewidencyjnym Okuniowiec - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W dniu 9 lipca 2015 roku weszła w życie
ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, która przewiduje m.in., że dawne drogi krajowe
zastępowane przez drogi ekspresowe czy obwodnice nie będą otrzymywać jak dotychczas kategorii
drogi gminnej, a będą zaliczane do dróg wojewódzkich. W znowelizowanej ustawie przewidziano
również regulacje pozwalające gminnym jednostkom samorządu, które na mocy art. 10 ust. 5
ustawy o drogach publicznych w dotychczasowym brzmieniu, przyjęły z mocy prawa
przedmiotowe odcinki dróg, na ich przekazywanie samorządom wojewódzkim. Przepisy ustawy
przewidują, że Rada Gminy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może, w
drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do
kategorii drogi gminnej.
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Odcinek, który zostanie pozbawiony przez radę gminy kategorii drogi gminnej, z mocy ustawy staje
się drogą wojewódzką. Należy podkreślić, że przyjęty przez Gminę Suwałki odcinek drogi krajowej
całkowicie nie odpowiada definicji drogi gminnej zawartej w art. 7 ustawy o drogach publicznych.
Odcinek drogi stanowi połączenie między miastami, mając znaczenie dla województwa. Ruch na
drodze wykazuje przewagę ruchu tranzytowego, a nie lokalnego. W związku z tym został
przygotowany projekt uchwały pozbawiającej przedmiotową drogę kategorii drogi gminnej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 IX/71/15 w sprawie pozbawienia drogi kategorii
drogi gminnej- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów ustawy
Prawo Wodne.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej skierowało do gmin pismo o podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia apelu
o odrzucenie zapisów projektu ustawy „Prawo Wodne”. Ministerstwo Środowiska od kilku lat
pracuje nad nowym projektem ustawy Prawo Wodne, która zasadniczo zmienia dotychczasową
ustawę
z 18 lipca 2001 roku. Zakres zmian jest obszerny i w znacznym stopniu
negatywnie wpływa na finanse gmin. Wśród spraw regulowanych niniejszą ustawą jest odebranie
kompetencji starostom
w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi i przekazanie ich
wójtom (burmistrzom) jako zadanie własne, zwiększenie zakresu zadań gminy o nadzór nad
utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowa i utrzymanie urządzeń
odwadniających tereny zurbanizowane. Zakłada się, że gminy będą wykonywały te zadania jako
własne, a środki finansowe na ich realizację będą pochodzić z obowiązkowych opłat ponoszonych
przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Ponadto regulacja znacznie ogranicza kompetencje gmin czyniąc z organów gospodarki wodnej
organy planowania przestrzennego, co jest niezgodne zarówno z przepisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ale także może zostać ocenione jako niezgodne z Konstytucją
RP. Ustawa niesie za sobą skutki finansowe, które nie zostały oszacowane zarówno co do kosztów
prowadzenia zadań przez gminy, jak
i odszkodowań dla
właścicieli nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 IX/72/15 w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie
zapisów ustawy Prawo Wodne - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 18
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy Suwałki
zapoznały się z Zarządzeniem Nr 63/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 2015 roku w
sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Wobec powyższego informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Suwałki, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015
roku została przyjęta jednogłośnie – Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28
lipca 2015 roku – zarządzenie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 19
Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-3/15 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez
Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2015 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V-0032—3/15 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2015 roku - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 20
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 65/15 Wójta Gminy Suwałki w sprawie założeń do projektu
budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z Zarządzeniem Nr 65/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia
3 sierpnia 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społecznogospodarczej na 2016 rok – stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Grygo Stanisława
dotyczące przekazania informacji do sołtysów o suszy. Poinformował, że w dniu 24 lipca
2015 r. do wszystkich sołtysów została przesłana informacja o możliwości wyceny szkód
spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Suwałki. Osoby zainteresowane mogą składać
wnioski dotyczące strat spowodowanych suszą do Urzędu Gminy Suwałki. Ponadto w dniach 27 28 lipca 2015 r. sołtysi zostali poinformowani telefoniczne w tej sprawie. Wójt Gminy zapoznał
z oświadczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy wydrukowane ze strony
internetowej o następującej treści: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje
sytuację związaną z suszą. Zbieramy dane o szacunkowych stratach i analizujemy możliwości
budżetowe dotyczące uruchomienia różnorodnej pomocy poszkodowanym rolnikom. Do dziś nie
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podjęte zostały żadne decyzje dotyczące wysokości i formy pomocy. Członkowie rządu są na
bieżąco informowani o sytuacji. Jednocześnie trwają analizy możliwości finansowych budżetu
państwa oraz starania o uzyskanie pomocy z Komisji Europejskiej. Wszelkie informacje medialne
dotyczące konkretnych stawek pomocy należy traktować jako spekulacje lub wstępne,
niezatwierdzone efekty pracy zespołów roboczych.”.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Zaprosił wszystkich radnych i sołtysów na dożynki gminne, które odbędą się 30 sierpnia 2015 r.
(niedziela) godz. 13ºº - 21³º w Starym Folwarku. Starostą dożynek będzie sołtys wsi Turówka
Nowa Walendzewicz Wiesław wraz z małżonką. Zaprosił do czynnego wzięcia udziału
w dożynkach tj. zrobienia koszy bądź wieńców dożynkowych.
- Poinformował, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 13ºº w Urzędzie Gminy Suwałki odbędzie się
spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu
działania Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiego” Lokalnej Grupy Działania. Spotkanie
poświęcone będzie zebraniu wniosków i potrzeb w zakresie pozyskiwania środków
z programów Unii Europejskiej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 16 sierpnia 2015 r. odbyły się
regaty o „Puchar Wójta Gminy Suwałki”. Na zakończenie regat Wójt Gminy Tadeusz Chołko
z Wiceprzewodniczącym Adamem Nieszczerzewiczem wręczyli zwycięskim załogom puchary,
dyplomy oraz nagrody. Dodatkowo Radni Gminy Suwałki ufundowali nagrody specjalne dla
najmłodszej i najmłodszego uczestnika.
Ad. 23
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady IX
sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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