P R O T O K Ó Ł Nr XII/15
z XII sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 20 listopada 2015 roku w godz. 9°°-10°°
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin - Przewodniczący Rady Gminy Suwałk.
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 – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Sławomir Mitros – radca prawny, Aneta Perkowska – p.o.
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 11 osób (w tym 5
radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów 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.
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Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy chcieliby
wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającego na:
- wprowadzeniu do porządku obrad - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok” jako punkt 19.
- wprowadzeniu do porządku obrad - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia
działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa
publicznego prywatnego – jako punkt 20.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Wójta Gminy. Każdy wniosek
został przegłosowany oddzielnie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem zmian głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do
porządku zostały przyjęte jednogłośnie.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest po zmianach jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015
rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji
podatkowych.
11. Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego na 2016 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
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nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie
Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Suwałki
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do
przygotowania realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publicznego
prywatnego.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z obrad XI 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 XI 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 z działalności Wójta Gminy za
okres od 28 października 2015 r. do dnia 20 listopada 2015 r. - stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy Suwałki podjętych na XI sesji w dniu 27 października 2015 r. - stanowi załącznik nr
6 do protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radna Iwona Czerniawska - jeśli prowadzenie zarządu nad wodą jest nieopłacalne dla
obecnego przedsiębiorcy to, wnioskuje o to by złożył rezygnację z prowadzenia tego zarządu,
znajdziemy przedsiębiorcę, któremu będzie się opłacało. W przedłożonych materiałach do
gminy w sprawie podniesienia stawek za wodę i kanalizację nie ma żadnych ekonomicznych
przesłanek do podwyżki. Wskaźnik średniego poziomu wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
ogłoszonych 15 stycznia 2015 r. za rok 2014 przez Głównego Prezesa GUS pozostał na tym
samym poziomie co do roku poprzedniego to dlaczego mamy wyrażać zgodę na podniesienie
stawek.
Radny Grzegorz Rozumowski – dotarł do mnie sygnał od nauczycieli, rodziców dzieci
chodzących do szkoły nr 9 w Suwałkach, że od stycznia zmniejsza się baza lokalowa w szkole
i dlatego dyrektor szkoły zamierza wprowadzić dwie zmiany uczniów uczących się w szkole.
W imieniu rodziców zaapelował, żeby Wójt Gminy zwrócił się do dyrektor szkoły z prośbą,
żeby dzieci dojeżdżające uczyły się na pierwszą zmianę.
Radny Grzegorz Moroz – odniósł się do podwyżki wody. Proponowana stawka wody za 1 m³
wynosi 2,74 zł i proponuje się jeszcze dodatkowo abonament na podliczniki. Genezą
zakładania podliczników przez ludzi było, to żeby taniej płacić za wodę, którą używają do
podlewania ogródków, bądź do innych celów. W takiej sytuacji, jeżeli cena wody po podwyżce
wynosić będzie 2,74 zł plus abonament, który jest proponowany w kwocie 3,79 zł to koszt
zużycia wody za 1 m na miesiąc będzie wynosił 6,53 zł. Zaproponował odrzucenie
proponowanych stawek wody przez Pana Wnuka i jeszcze raz przedyskutowanie tych
propozycji.
Radny Stanisław Grygo – na poprzedniej sesji zwracał się o zmianę oświetlenia w
Przebrodzie i o równiarkę na drogę żwirową, którą jeździ autobus dowożący dzieci do szkoły.
Równiarka bardzo ładnie wyrównała drogę ale został nawieziony piasek (purpa), którego nie
można ucisnąć i nie można przejechać. Autobus szkolny nie może tą drogą przejechać i
kursuje, drogą okrężną na jednym kursie nadrabia 10 km dziennie. Zapytał dlaczego ten
piasek został nawieziony na drogę skoro nie było żadnej prośby od mieszkańców, czyja to
była decyzja, nikt nie pytał sołtysa, czy radnego.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się z prośbą o informację, jeżeli jakaś praca jest wykonywana
w danej wsi, żeby poinformować sołtysów wcześniej aby było wykonano lepiej i staranniej.
Zwróciła się, o włączenie światła ulicznego od godz. 16°° bo jest ciemno a dzieci wracają ze
szkół około godz. 17ºº.
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Sołtys wsi Nowa Wieś – zwróciła się o podcięcie gałęzi drzew, które rosną przy drodze
w Nowej Wsi ponieważ zasłaniają lampy uliczne.
Danuta Syperek - Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Suwałkach poinformowała, że działają na terenie gminy od 6 lat.
Podziękowała Panu Wójtowi, radnym gminy za wsparcie, pracownikom gminy za wsparcie
podczas balu, który odbywa się wielokrotnie od kilku lat. Pieniądze, które zostały uzyskane
z bali charytatywnych są to środki dosyć wysokie. Wszystkie zebrane środki finansowe z lat
wcześniejszych do 2013 r zostały przeznaczone na remont budynku w Białej Wodzie,
natomiast te które zostały zebrane w 2013 roku i część środków z 2014 r. zostały
przeznaczone na drugi remont w Białej Wodzie. Na dzień dzisiejszy są niewykorzystane środki
w wysokości 95 tys. zł, które są na lokacie i procentują. Przed nami jest rozbudowa ośrodka
w Białej Wody ponieważ ośrodek w Brodzie Nowym jest bardzo mały i nie spełnia potrzeb.
Ośrodek w Brodzie Nowym dobrze funkcjonuje otrzymywana dotacja wystarcza na bieżące
potrzeby. Jeśli chodzi o inwestycje to jest trochę gorzej bo dotacja nie umożliwia jak gdyby
wykorzystania na środki inwestycyjne. Natomiast jeśli chodzi o Białą Wodę to jest tam
delikatny problem ze względu na to, że wszystkie te środki balowe jak też środki ze zbiórki
publicznej planujemy właśnie przekazać na tą rozbudowę i budowę zespołu placówek.
Dotacja, którą otrzymujemy z ministerstwa poprzez Urząd Wojewódzki na zadanie celowe
jest przekazywana na bieżące utrzymanie. Zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe w
przyszłym roku w postaci celowej dotacji na zadanie publiczne. Do tej pory
wykorzystywaliśmy ją i wspieraliśmy rodziny z gminy które były w naszym ośrodku. Teraz
chciałam prosić, żeby może zmienić ewentualnie ten zapis i jak wykorzystać tą dotację na
pomoc, żebyśmy mogli ją wykorzystać też w Białej Wodzie ewentualnie może zwiększyć tą
dotację. Problemem dla nas wielkim, takim który się pojawił jest transport, nie możemy
przeznaczyć dotacji celowej związanej z prowadzeniem ŚDS na transport. Wydajemy bardzo
duże środki rocznie na ten transport ale to mieliśmy wkalkulowane w naszą tutaj działalność
i wiedzieliśmy, że tak będzie. Nie mniej jednak pojawił się inny problem ponieważ mamy już
pobyt całodobowy, który umożliwia pobyt między innymi mieszkańcom gminy. Przewinęło się
z gminy na pobyt całodobowy sześć osób w ciągu tego roku. Ale jest tu problem, że na
całodobowy pobyt mogą przebywać tylko ludzie maksymalnie do 8 miesięcy w roku. Są ludzie,
których nie mamy gdzie odesłać jako, stowarzyszenie rodziców utożsamiamy się z tym
problemem ludzi niepełnosprawnych i nie mogliśmy ich odesłać do domu bo są to ludzie,
którzy po prostu nie mają gdzie wrócić. Jest jeden z tych uczestników, który nie ma adresu
zamieszkania. W związku z tym odsłoniliśmy taką usługę, która nazywa treningiem
mieszkaniowym i ze środków własnych stowarzyszeniowych utrzymujemy 4 miesiące, dajemy
mu wyżywienie, mieszkanie, opiekę tylko wyłącznie z naszych środków stowarzyszeniowych
własnych. W związku z tym problemem zwróciła się z prośbą o zwiększenie dotacji.
Radny Mariusz Józefowicz – powiedział, że jeżeli tak dużo emocji budzi sprawa podwyżki
stawek wody zaproponował, żeby uchwała ta jeszcze raz trafiła na Komisję w celu je
rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady – był taki punkt przyjęcie porządku obrad i w tym punkcie było zasadne
zgłoszenie powyższego wniosku, w tej chwili są to interpelacje i zapytania.
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Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku 2015.
Po stronie planu dochodów wyprowadzono zmianę z tytułu otrzymania dodatkowych
środków z dotacji w kwocie 1 812,00 zł na prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie i w kwocie
3 000,00 zł na koszty prowadzenia ewidencji ludności oraz dodatkowego wpływu dochodów
w kwocie 123 000,00 zł z tytułu darowizny na cele samorządowe, w kwocie 1 962,00 zł z
tytułu czynszu za obwody łowieckie. Po stronie planu dochodów zmniejszenie dochodów ze
sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 226 000,00 zł i z planowanej sprzedaży gruntów
rolniczych o kwotę 4 000,00 zł. Plan po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 230 000,00
zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę
100 226,00 zł do przedłożonego projektu uchwały na rok 2015. W celu zrównoważenia
budżetu po stronie planu wydatków dokonano zmian. Reasumując w/w zmiany z posiadanych
oszczędności
w administracji urzędu, w tym w wydatkach pracowni planowania
przestrzennego zmniejszono plan wydatków w kwocie około 300 000,00 zł. W związku z tym
zaoszczędzone środki przeznaczono na zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia
komunalnego i dodatkowo przesunięto środki na wykup gruntów około 58 000,00 zł, na
remonty dróg w kwocie 50 000,00 zł, na dokumentację na drogę w Brodzie Nowym w kwocie
1 000,00 zł, na aktualizację dokumentacji na drogę w Płocicznie-Tartak w kwocie 500,00 zł,
na ubezpieczenie samochodów OSP w kwocie około 25 000,00 zł, zwiększenie na
ubezpieczenie autobusu w Zespole Szkół w Przebrodzie w kwocie 3 300,00 zł, na opłacenie
licencji programów komputerowych w kwocie 34 000,00 zł, na uzupełnienie zakupów w
administracji w kwocie około 48 000 zł. Dokonano zmiany w zadaniach zleconych w
szkołach, wyodrębnioną kwotę 339,72 zł na koszty obsługi. W wydatkach ewidencji
ludności otrzymaną dotację w kwocie na koszty obsługi, na serwis oprogramowania, usługi
pocztowe. Otrzymane środki w kwocie 1 812,00 zł na podstawie decyzji Wojewody
Podlaskiego przeznaczono na dotację dla ŚDS w Białej Wodzie. Reasumując w/w zmiany, po
stronie planu wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 100 226,00 zł. Dodatkowo
ograniczono Wieloletnią Prognozę Finansową do 2024 roku, w związku z obecnie
obowiązującymi interpretacjami nie powinna być ona dłuższa niż do roku ostatniej spłaty
zaciągniętych kredytów, a ostatnia spłata transzy kredytów występuje w 2024 roku. Dlatego
Pan Wójt wnosi o wprowadzenie tych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku
2015 i ograniczenie Wieloletniej Prognozy do roku 2024.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2015-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/92/15 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2024 - stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
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 projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 rok. W związku z tym, że zostały omówione i przegłosowane
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 zwróciła się w imieniu
Wójta o wprowadzenie zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2015 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. 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 głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny,
głosów 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 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie
było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XII/93/15 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Biorąc pod uwagę trudną sytuację
finansową rolników naszej gminy proponuje się obniżyć cenę 1q żyta stanowiącego podstawę
do naliczania podatku rolnego z kwoty 53,75 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q – obniżając
tym samym cenę o 7,50% w porównaniu do stawki ustawowej ustalonej na 2016 r.
i jednocześnie pozostawiając stawkę na tym samym poziomie jak w roku 2015.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym 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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XII/94/15
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Stawki podatku od nieruchomości
pozostają na poziomie roku 2015. Wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 3,00 zł od 1 m² powierzchni, zwiększono
stawkę na grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi, wprowadzono stawkę ustawową
4,58 zł od 1 ha powierzchni.
Halina Smulko – Inspektor Ref. ds. Finansowych poinformowała, że w związku ze zmianą
ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym
oraz ustawy o podatku leśnym od stycznia 2016 roku wchodzą zmiany w podatkach i nie
będzie dokonywany wymiar w przypadku gdy wysokość zobowiązania nie będzie
przekraczała kwoty około 7 zł tj. wysokości kosztów doręczenia przesyłki poleconej. W
przypadku gdy kwota podatku nie będzie przekraczać 100 zł, podatek będzie płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dotychczas był płatny w czterech ratach.
Wchodzą od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady przeliczania użytków rolnych, z tym największa
zmiana będzie dotyczyła gruntów rolnych zabudowanych. Jeden hektar gruntów rolnych
zabudowanych będzie stanowił jeden hektar przeliczeniowy, bez względu na zaliczenie do
okręgu podatkowego. Jednak gdy grunty te posiadają klasę gleboznawczą V albo VI, będą
one korzystały ze zwolnienia w podatku rolnym.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał jaka będzie opłata podatku, jeśli ktoś nie jest
rolnikiem a posiada siedlisko.
Halina Smulko – Inspektor Ref. ds. Fn. wyjaśniła, że tylko u rolników przelicza się hektary
fizyczne na hektary przeliczeniowe a osoby, które nie są rolnikami płacą podatek od hektarów
fizycznych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw 1 radny, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
NR XII/95/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji
podatkowych.
Halina Smulko – Inspektor Ref. ds. Finansowych omówiła projekt uchwały. W związku ze
zmianami w przepisach podatkowych na przełomie ostatnich lat zaszła potrzeba dokonania
uaktualnienia formularzy deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał, kto taką deklaracje musi wypełniać.
Halina Smulko – Inspektor Ref. ds. Finansowych wyjaśniała, że wprowadzona aktualizacja
wzorów deklaracji i informacji nie oznacza, że wszyscy podatnicy muszą je złożyć. Osoby
fizyczne składają informację, a osoby prawne deklaracje za każdym razem kiedy nastąpi
jakaś okoliczność powodująca zmianę wysokości podatku.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym 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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XII/96/15
w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych – stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego na 2016 rok.
Danuta Bucko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem o ustalenie
stawek podatku leśnego na 2016 rok w wysokości stawek ustawowych. Stawka podatku
leśnego od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona jest według średniej
ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku leśnego stosowana w 2015 r. na terenie
Gminy wynosiła 41,55 zł (cena drewna 188,58 zł za 1 m³ x 0,220 m³ = 41,55 zł). Na rok
2016 cena drewna wynosi 191,77 zł za 1 m³ x 0,220 m³= 42,19. Proponowana stawka
podatku od 1 ha lasu na 2016 rok - 42,19 zł. Stawka podatku od 1 ha lasu ochronnego 50 %
stawki określonej od 1 ha lasu - 20,77 zł.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawki podatku na podatek leśny na 2016 rok w
wysokości stawek ustawowych. Ustalona cena drewna do wyliczenia stawki podatku leśnego
wynosi 191,77 zł za 1 m³ .
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił kolejne dwa projekty uchwał. Regionalna
Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach zwróciła uwagę do uchwał, które
zostały przyjęte na poprzedniej sesji, że została zawężona forma opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W związku z tym zostały przygotowanie projekty uchwał w których
wskazano, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w formie
gotówkowej lub bez gotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym 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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XII/97/15
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
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nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym 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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XII/98/15
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz warunkach i
trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr 247/5 w obrębie ewidencyjnym Lesczczewek w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 267/5 położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek. Sprawę sprzedaży powyższej nieruchomości pozytywnie
zaopiniowała Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XII/99/15 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, zgoda Rady Gminy jest wymagana, także, w przypadku gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy dzierżawy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Umowy dzierżawy na nieruchomości,
określone w załączniku do niniejszej uchwały wygasną z dniem 31 grudnia 2015 roku. Został
sporządzony wykaz tych wszystkich nieruchomości, które są wydzierżawione i prosimy
o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ponowne zawarcie umów z osobami, które
dotychczas dzierżawiły.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XII/100/15 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z potrzebą
wprowadzenia przejrzystych zapisów dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nastąpiła konieczność zmiany uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych. Jednocześnie ustalono stawki umieszczenia urządzeń poza
jezdnią, w jezdni i na drogowym obiekcie inżynierskim, które pozwolą rozwinąć
infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim infrastrukturę telekomunikacyjną, tj. internetu
szerokopasmowego.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki do § 1
projektu uchwały w zmianie w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 zmienianej uchwały Nr VII/70/07 Rady
Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych tj.:
- § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w pasie drogowym – 20,00 zł”;
- § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 180,00 zł’;
- § 3 ust. 1 pkt 3 skreśla się.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XII/101/15 zmieniającą Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z
dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przerwa 10 minutowa
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady powiedział, że przy punkcie 5. „Interpelacje
i zapytania” porządku obrad było dużo zapytań do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków był również
wniosek o wyłączenie tego punktu z porządku obrad. Poprosił o zabranie głosu w tej kwestii
radcę prawnego.
Sławomir Mitros – radca prawny wyjaśnił, że porządek obrad wraz z wprowadzonymi
zmianami został przyjęty, więc jeśli teraz coś zdjąć z porządku obrad to należy przeprowadzić
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dwa głosowania. Jeden w sprawie wniosku a drugi w sprawie reasumpcji głosowania w
sprawie porządku, czyli ponowne poddanie pod głosowanie porządku obrad. Wyjaśnił, że
rada gminy powinna podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf w nieprzekraczanym terminie 45
dni od dnia złożenia wniosku albo o odmownie zatwierdzenia taryf. Jeżeli w tym okresie nie
zostanie podjęta uchwała to stawki zaproponowane i zweryfikowane przez Wójta wchodzą w
życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku. W dniu dzisiejszym minęło 30 dni jak wpłynął
wniosek do urzędu od Przedsiębiorstwa „Wodnik”.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do radnego Mariusza
Józefowicza czy podtrzymuje swój wniosek.
Radny Mariusz Józefowicz – powiedział, że podtrzymuje wniosek, bo to jest zbyt ważna
kwestia dla większości ludzi. Uważa, że na Komisjach Rady Gminy jeszcze raz należało by
przeanalizować stawki i wtedy podjąć decyzję.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odpowiedział, że były posiedzenia wszystkich
Komisji z udziałem właściciela firmy Wodnik, na których ten temat był rozpatrywany, więc
w jakiej formie miała by być znowu prowadzona dyskusja.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy zaproponował, żeby formalnie wniosek
przegłosować, czy wracamy do dekonstrukcji głosowania porządku obrad.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Mariusza
Józefowicza o wykluczenie z porządku obrad punktu: pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 5 radnych, przeciw 8
radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Wniosek został odrzucony.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że proponowana cena wody od nowego roku będzie
wynosiła 2,54 zł/1m ³ netto plus podatek VAT tj. 2,74 zł. Jeżeli chodzi o administratora to
stwierdził, że doskonale zna sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy i swymi
działaniami doprowadził do wysokiego poziomu obsługi. Cena wody i kanalizacji była
omawiana na wszystkich Komisjach Rady Gminy i była akceptacja. Dlaczego jeżeli jest
podwyżka światła nikt nie dyskutuje, a woda żeby była wszystkim za darmo. Woda tak samo
jak światło, jak telefon jest ważna i nikt za darmo, charytatywnie nie będzie tego prowadził.
Zwrócił się o przyjęcie w/w uchwały.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki do § 1
punkt 2 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, który otrzymuje brzmienie: „2) Opłata abonamentowa
3,51 zł/okres rozliczeniowy /podlicznik netto plus obowiązujący podatek VAT”.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, żeby nie wprowadzać opłaty abonamentowej.
Podliczniki w dużej mierze zostały założone po to, żeby obniżyć cenę wody np. gdy woda jest
używana do podlewania ogródka. W związku z tym opłata abonamentowa w okresie
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rozliczeniowym będzie dotykała tego odbiorcę, czy bierze wodę, czy nie bierze plus jeszcze
dojdzie opłata za wodę, którą w jednym miesiącu zużyje w drugim miesiącu nie zużyje.
Uważa, że te podwyżki jak najbardziej można zaakceptować, natomiast nie widzi potrzeby
wprowadzania opłaty abonamentowej.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy – powiedział, że za jeden licznik to administrator ma
obowiązek dbać i jego legalizować, natomiast drugi licznik to jest dobra wola użytkownika,
że chce mieć drugi licznik. Chce płacić taniej za wodę ale trzeba zapłacić za jego legalizacje,
przeglądy i odczyty.
Marek Wnuk – właściciel firmy Wodnik wyjaśnił, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa jakie koszty mogą znajdować się w
stawce opłat za wodę i ścieki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już od kilku lat
nalegał na przedsiębiorców dostarczających wodę, żeby wprowadzili opłatę abonamentową
na podliczniki z tego wzglądu, że one należą wyłącznie do odbiorców. We własnym zakresie
odbiorca zakłada, legalizuje i odbiorca powinien ponosić koszty odczytu tego wodomierza.
Zostaje wprowadzony ten abonament bo jest takie zalecenia UOKiK. Opłaty za odczyty
wodomierzy są zminusowane z ogólnej stawki, jeżeli by nie zostały zminusowe to stawka
opłat za wodę byłaby droższa o 1 gr. Na terenie gminy na dzień dzisiejszy jest około 2 700
wodomierzy, natomiast podliczników 358.
Radny Piotr Tomaszewski – powiedział, że sprawa podliczników dotyczy niewielkiej grupy
społeczeństwa, nie dotyczy tych co nie mają kanalizacji. Podlicznik nie jest potrzebny kto nie
ma kanalizacji, a kto ma podlicznik i chce taniej zapłacić za podlewanie ogródka powinien
zapłacić za utrzymanie podlicznika.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – powiedział, że w domu ma dwa wodomierze choć
nie posiada kanalizacji i jak opłata abonamentowa nie zostanie wprowadzona to na ten drugi
wodomierz za jego legalizację, montaż, spisywanie stanu licznika wszyscy mieszkańcy będą
składać się po 1 gr. Jak zostanie wprowadzona opłata abonamentowa to każdy będzie płacił za
swój licznik w opłacie abonamentowej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
odnoszącej się do § 1 punkt 2, który trzymuje brzmienie: „ 1) Opłata abonamentowa – 3,51
zł/okres rozliczeniowy /podlicznik netto plus obowiązujący podatek VAT”. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 12 radnych, przeciw 3
radnych głosów wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta większością
głosów.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
przeciw 4 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
NR XII/102/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków– stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie
Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref ds. PP omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że
17 lutego 2015 r. na podstawie uchwały Nr IV/28/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark
i Leszczewek w gminie Suwałki rozpoczęto procedurę opracowania projektu zmiany planu.
W trakcie trwania procedury związanej ze sporządzeniem projektu zmiany planu
miejscowego zebrano i rozpatrzono wnioski do planu, opracowano projekt zmiany planu i
towarzyszące mu prognozy, poddano projekt zmiany planu opiniowaniu i uzgodnieniom.
Projekt zmiany został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia uwag do
projektu zmiany planu nie było. Zmiana zapisów miejscowego planu dotyczy szkoły w
Starym Folwarku, gdzie zapisy umożliwiają realizację sali sportowej o dachu w formie łuku,
wprowadzone zostały również zmiany dotyczące infrastruktury i inwestycji przestrzeni
publicznej. Przed obradami sesji wszystkim radnym zostało przekazane uzasadnienie do
projektu uchwały, które zawiera informacje w związku z art. 41 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji, które weszły w życie z dniem 18 listopada 2015 r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XII/103/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Suwałki
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
samorząd zobowiązany jest przyjąć roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca samorządów może odbywać się poprzez wspieranie, zlecenie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działalności i inne formy określone w ustawie o pożytku
publicznym i o wolontariacie. Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków współpracy
Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz określa formy i zasady współpracy z
tymi organizacjami w roku 2016, wysokość środków i priorytetowe zadania przewidziane do
realizacji w ramach programu. Konsultacje w sprawie Programu przeprowadzono w terminie
09-17 listopada 2015 r. poprzez zamieszczenie informacji o możliwości zgłaszania uwag do
projektu Programu na stronie internetowej urzędu (BIP) i tablicy ogłoszeń urzędu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
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XII/104/15 w sprawie Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami
Pozarządowymi na 2016 rok - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do
przygotowania realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w partnerstwie publiczno-prywatnym
chcemy wybudować ciąg komunikacyjny i drogę asfaltową przystosowaną do
przemieszczania się ciężkiego sprzętu, obok bocznicy kolejowej, żeby było można również
wywozić kruszywo po torach na całą Polskę na tych obszarach wzdłuż kruszywa, które
znajdują się w części gminy zachodniej od drogi od Podbudówka w kierunku drogi na
Filipów. Złoża kruszywa, które są wydobywane w takim tempie jak dzisiaj mogą być
wydobywane przez 70-100 lat, żeby wszystkie złoża wydobyć. Niektóry przedsiębiorcy
chcieliby przyśpieszyć i ten transport kolejowy jest w tym celu niezbędny. Widzimy ile
samochodów ciężarowych jeździ z kruszywem a jak by była bocznica kolejowa to
samochodów mogło by być mniej ale także transport mógłby przemieszczać się koleją. Są
przedsiębiorcy zainteresowani budową drogi i cała inwestycja wykonana zostanie za
pieniądze tych przedsiębiorców. Chcielibyśmy w tym roku rozpocząć prace, czyli wyłonić
firmę, która przygotuje szereg analiz finansowo-ekonomicznych i prawnych. W związku z
tym uchwała intencyjna jest niezbędna do podjęcia działań zmierzających do przygotowania
realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy publicznego ciągu komunikacyjnego na
potrzeby transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki.
Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał a co z tą drogą, która ma być budowa - wjazd na
obwodnicę, to tej nie będzie.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy odpowiedział, że na dzień dzisiejszy droga jest
w planach do realizacji i będzie budowana wtedy kiedy będzie budowana obwodnica Miasta
Suwałki albo nawet po wybudowaniu obwodnicy. Generalnie jest tak, że jak jest jeden
wykonawca i jest jeden plac budowy to na ten sam plac budowy nie może wejść inny
wykonawca robiąc inną inwestycję. Tego jeszcze nie wiemy, czy będziemy mogli tą drogę
budować razem jak będzie ta inwestycja realizowana. Nie wykluczone, że jak ta droga o
której dzisiaj mówimy zostanie szybciej wybudowana to może wtedy tej drogi nie trzeba
będzie budować. Przebiegu konkretnej trasy na dzień dzisiejszy jak gdyby nie znamy, jeszcze
nie została trasa i przebieg ustalony. Także tutaj za wcześnie na dzień dzisiejszy powiedzieć
aczkolwiek te pytanie jest dobre bo należało by się zastanowić czy tą drogę wówczas
budować o której tutaj Pan Radny wspomniał.
Radny Stanisław Grygo zapytał czy są jakieś zarysy gdzie będzie przebiegała budowana
droga i węzeł kolejowy, bo rolnicy by chcieli wiedzieć.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że trasa przebiegu drogi jest
wskazana w studium obowiązującym od 2012 roku a trasa wywozu tego złoża po torach, po
ciągu komunikacyjnym.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – generalnie to on musi się wpiąć w Poddubówku
do torów jeżeli chodzi o bocznicę kolejową. Będzie przebiegała i przecinała drogę biegnącą
w kierunku do Bakałarzewa, po terenie gminy i będzie wychodziła w okolicy wsi Kuków15

Folwark z drugiej strony jadąc przez wieś Trzciane przed wsią Korkliny wszystko po
prywatnych gruntach. Byśmy chcieli, żeby nie dzieliła działek, była jak najmniej uciążliwa,
nie przebiegała blisko zabudowań. Wszystkie aspekty będziemy musieli wziąć pod uwagę,
żeby to nie rodziło konfliktów i protestów mieszkańców.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XII/105/15 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji
przedsięwzięcia
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - stanowi załącznik nr
20 do protokołu.
Ad. 21
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Grzegorzowi Rozumowskiemu – poinformował, że była Pani Chomicz jedna
z mam dzieci w imieniu wszystkich rodziców i w jej obecności dzwonił do Pani Sidorek –
zastępcy Prezydenta Miasta Suwałki, która powiedziała, że wydała polecenie dyrektor
szkoły nr 9, że dzieci dojeżdżające mają uczyć się na pierwszą zmianę (nie mogą
rozpoczynać lekcji później jak o godz. 10°° a kończyć do godz. 15²º).
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie oświetlenia w Przebrodzie poinformował, że lampa
świeci. Jeżeli chodzi o drogę, to pracownik który pojechał na drogę stwierdził, że
wystawały tam jakieś kamienie i równiarką nie można wykonać w związku z tym
uzupełniono nawierzchnię żwirem. Zostanie naprawione tylko musimy zaczekać na
poprawę pogody.
- Sołtysowi wsi Krzywe odnośnie oświetlenia ulicznego - poinformował, że są włączniki
astronomiczne i z chwilą zmierzchu samo zapala się światło z tym, że są one opóźnione
o pół godziny. Będziemy musieli się zastanowić czy przestawić wszędzie, czy w dalszym
ciągu niech to będzie automatycznie.
- Sołtys wsi Nowa Wieś odnośnie gałęzi zasłaniających lampy poinformował, że zostanie
przekazane do Rejonu Energetycznego o wycięcie tych gałęzi.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia
Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury zaprosiła na imprezy, które są
organizowane w najbliższych dniach w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem:
- w dniu 21 listopada 2015 r. o godz.11°°, „Brzechwowisko w Tuwimowisku”, gość
specjalny Grażyna Serafin, znana suwalska autorka książek dla dzieci,
- w 27 listopada 2015 r. o godz.18º°, wieczór andrzejkowy, gość specjalny zespół Wigranie.
- w dniu 4 grudnia 2015 roku o godz. 18°°, spotkanie z cyklu „Bliżej Fotografii”, które będzie
poświęcone historycznej technice fotografii – anthotypii. Zajęcia prowadzi Radosław
Krupiński.
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Poinformowała, że wszystkie informacje o organizowanych imprezach kulturalnych są na
stronie internetowej GOK.
Ad. 23
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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