P R O T O K Ó Ł Nr XI/15
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 października 2015 roku w godz. 900 – 1120
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. Mackiewicz Stefan
7. Moroz Grzegorz
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Jolanta Sztermer
13. Taraszkiewicz Piotr
14. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Józefowicz Mariusz Waldemar.
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, Elżbieta Dąbkowska –
księgowa Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,
Sławomir Mitros – radca prawny, sołtysi w liczbie 12 (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 XI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad punktu - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
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przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod
nazwą: Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II na odcinku od ulicy Kolejowej
do ulicy Papieża Jana Pawła II realizowanego w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” jako punkt 16 porządku obrad. Na
dzisiejszą sesję są projekty uchwały o współpracy z Gminą Bakałarzewo odnośnie wspólnej
realizacji dróg na terenie Gminy Bakałarzewo i dróg na terenie Gminy Suwałki. Jest to
spowodowane tym, że do końca miesiąca października br. jest prowadzony nabór wniosków
do Programu przebudowy dróg i są dodatkowe punkty za współpracę z innymi samorządami.
W roku ubiegłym była podjęta uchwała o współpracy z Miastem Suwałki, gdzie Gmina dla
Miasta Suwałki przekazała kwotę 200 tys. zł na przebudowę ulicy Nowomiejskiej i te punkty
uzyskane z tego dofinansowania pozwoliły na to, że Miasto Suwałki tą drogę wybudowało.
Miasto Suwałki tą kwotę 200 tys. zł później przekazało Gminie na drogę w Turówce Starej.
W tym roku Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą o zawarcie porozumienia na przebudowę
drogi ulicy Świerkowej na terenie Miasta Suwałki. Wspólna realizacja drogi Świerkowej
z Miastem Suwałki, gdzie dla Miasta Suwałki, Gmina przekaże kwotę 1 000 000 zł a Miasto
Suwałki w dniu jutrzejszym na sesji podejmie uchwały intencyjne o przekazaniu dla Gminy
Suwałki 1 000 000 zł na przebudowę drogi w m. Płociczno-Osiedle.
Zostały zmienione kryteria o dofinansowanie środków na przebudowę dróg. Wykonywaliśmy
drogi na terenie gminy bez chodników, tylko zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową.
Teraz gdy zmieniły się kryteria, jak byśmy złożyli tylko na samą przebudowę drogi żwirowej
na asfaltową wniosek byłby niekwalifikowany. W wytycznych wpisane jednoznacznie że
musi być droga dwukierunkowa dwujezdniowa i są punktowane chodniki, przejścia dla
pieszych, oświetlenie, chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego kierowców jak też
pieszych. W chwili obecnej mamy tylko projekt przygotowany na Płociczno-Osiedle, gdzie
obecnie jest wykonywany I etap, czyli zmiana tylko nawierzchni drogi żwirowej na
asfaltową. W II etapie chcielibyśmy wykonać chodniki przy ciągu drogi, która teraz jest
remontowana i oprócz tego zrobić podbudowę tych pozostałych dróg, czyli mieszanką
kruszynowo-żwirową wzmocnić te drogi wewnętrzne korzystając z dofinansowania.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej
zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Sekretarza Gminy w imieniu Wójta Gminy.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad XI sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
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5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2014/2015.
7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu Rejonowego
w Suwałkach na kadencję 2016 – 2019:
- przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- przeprowadzenie tajnego głosowania;
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
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 nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Bakałarzewo do projektu pod nazwą; „Budowa i rozbudowa dróg
gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak – etap II” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą: Przebudowa ulicy Świerkowej w
Suwałkach - etap II na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Papieża Jana Pawła II
realizowanego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Bakałarzewo do projektu pod nazwą: „Budowa ulicy Koziej
w miejscowości Bakałarzewo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Podlaskiej Izby
Rolniczej.
19. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu nr X/15 głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności tj. w okresie
od dnia 29 września 2015 r. do dnia 27 października 2015 r.- stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na X Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2015 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się w imieniu mieszkańców wsi Przebród o włączenie
lampy oświetleniowej, która jest umiejscowiona pomiędzy blokami przy wyjeździe. Poprosił
o równiarkę na drogi.
Ad. 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2014/2015.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali powyższą
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2014/2015
oraz dyrektorzy szkół powyższą informację szczegółowo omówili na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Elżbieta Dąbkowska – Księgowa GZEAS poinformowała odnośnie wyników nauczania,
o wynikach sprawdzianów klas VI i gimnazjów.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Suwałki za rok szkolny 2014/2015– stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie – została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 7
Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu Rejonowego
w Suwałkach na kadencję 2016 – 2019:
- przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
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- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- przeprowadzenie tajnego głosowania;
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Rada Gminy na sesji w dniu 25 sierpnia 2015 r. uchwałą Nr IX/65/15 powołała zespół do
zaopiniowania kandydatów na ławników.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Zespołu przedstawiła pozytywną opinię Zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i do Sądu
Rejonowego w Suwałkach z dnia 24 września 2015 r. – opinia stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z przepisami art. 160 ust. 1
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonuje rada
w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze § 17 Statutu Gminy – głosowanie tajne przeprowadza
komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. W głosowaniu tajnym głosuje się za
pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do
głosowania ustala i objaśnia sposób głosowania.
Do przeprowadzenia głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
Jolanta Sztermer, Janusz Bałtrukanis, Stefan Mackiewicz.
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Przerwa w obradach – Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Po przerwie :
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym 3 karty do głosowania wszystkim radnym obecnym na
sesji: 1) Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach,
2) Karta do głosowania w wyborach do Sądu Rejonowego w Suwałkach, 3) Karta do
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy – stanowią załączniki od nr 9, 10, 11.
Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała ze sposobem głosownia:
„Głosuje się poprzez postawienie jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy każdym
nazwisku kandydata”. Przeprowadzono głosowanie tajne.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nastąpiła przerwa w obradach, podczas której
Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i sporządziła 3 protokoły.
Po przerwie.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjne odczytała protokoły Komisji
Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sądu Okręgowego
w Suwałkach i Sądu Rejonowego w Suwałkach – stanowią załączniki nr 12-14.
Na ławnika do Sądu Okręgowego w Suwałkach wybrana została Aneta Rynkiewicz.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach zostali wybrani:
1) Bożena Daniłowicz,
2) Halina Katalska,
3) Agnieszka Pietkiewicz,
4) Anna Elżbieta Wojciechowska.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy wybrani zostali:
1) Danuta Bogumiła Sobolewska,
2) Iwona Suchocka.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru ławników. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
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jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XI/80/15 w sprawie wyboru ławników - załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2015 rok w związku z tym, że wpłynęły dotacje od Wojewody
Podlaskiego. Dotacja w wysokości 174 550,62 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotacja w wysokości
5 944,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Dotacja
w wysokości 145,00 zł na zwiększenie środków na realizację programu „Wyprawka szkolna”.
Otrzymano zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
ćwiczeniowe, w zakresie szkół podstawowych w wysokości 749,93 zł, w zakresie gimnazjów
w wysokości 2 199,94 zł. Zmiana klasyfikacji na dotacji w wysokości 153 675 zł, która
w budżecie została przydzielona na zapłatę wydatków w związku z budową tras rowerowych
(projekt Urzędu Marszałkowskiego) w rozdziale 63095 § 6207 na § 6617. Po stronie planu
wydatków wprowadzono zmianę w zakresie obsługi administracji systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, w ramach rozdziału przesunięto środki w wysokości 10 000,00 zł
na zakup kserokopiarek do referatu inwestycyjno-gospodarczego i referatu finansowego UG
Suwałki. Ponadto w załączniku nr 2 do projektu uchwały błędnie wpisano rozdział 75110 „Wybory do Sejmu i Senatu”, powinien być rozdział 75108.
W związku z tymi zmianami i dotacjami odpowiednio po stronie planu wydatków został
skorygowany plan wydatków i plan dochodów.
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 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2015 rok głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2015 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XI/81/15 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Proponuje się wprowadzenie
zmiany do autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
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mniej niż 22 miejsca oraz równej lub wyższej niż 22 miejsca. Dotychczas było mniej niż 30
miejsca i równej lub wyższej niż 30 miejsca. Stawki podatku od środków transportowych są
na poziomie 2015 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ XI/82/15
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Stawka opłaty miejscowej nie ulega
zmianie i wynosi 2 zł od jednej osoby fizycznej przebywającej na terenie miejscowości,
określonych uchwałą rady gminy. Proponuje się wprowadzenie zmiany, iż opłata miejscowa
jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każda rozpoczętą dobę pobytu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/83/15 w sprawie opłaty miejscowej – stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do § 3 pkt 1 lit. a projektu uchwały,
który otrzymuje brzmienie: „a) przy sprzedaży z samochodu: - osobowego - 15,00 zł, ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy – 20,00 zł”.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie autopoprawkę. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Wójt Gminy odczytał w/w projekt uchwały. Poinformował, że stawki opłaty targowej są na
poziomie 2015 roku.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XI/84/15 w sprawie
opłaty targowej – stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku ze zmianą
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaistniała konieczność zmiany
przedmiotowej uchwały w zakresie doprecyzowania zasad uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Znowelizowany
zapis art.61 ust. 1 zobowiązał radę gminy do wskazania czy przedmiotowa opłata uiszczana
ma być z dołu czy z góry. Ponadto należy określić również zasady i termin uiszczania opłaty
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część
roku. W związku z tym został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odnośnie osób fizycznych, czy też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry cztery razy w roku do 25 dnia
ostatniego miesiąca danego kwartału. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez cześć roku, uiszcza się z dołu raz w roku do 15 grudnia danego roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/85/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały 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.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zmiana uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z uwagi na fakt, iż
nowelizacja ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych właściciela
nieruchomości, niezbędnych do wystawienia poprawnego tytułu wykonawczego na
zobowiązanego, zaistniała konieczność modyfikacji wzoru deklaracji. Dodatkowo
nowelizacja ustawy dodała zapis o obowiązku uchwalenia przez radę gminy nowego wzoru
deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe, jedynie przez część roku. Ponadto zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość składania deklaracji, za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zgłosił autopoprawki do projektu uchwały:
- do § ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Do czasu złożenia deklaracji według wzoru,
o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2, zachowują moc deklaracje złożone według wzoru
określonego uchwałą Nr XXXV/310/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października
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2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z 2013 r. poz. 3970);
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie objaśnień do wzorów deklaracji (załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały),
które zostały wszystkim radnym przekazane przed obradami sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/86/15 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 21 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Określając ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto podział dotyczący dwóch
rodzajów nieruchomości:
- od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na kwotę 60 zł za
odpady segregowane i 120 zł za odpady niesegregowane,
- za każdą działkę znajdującą się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych
wykorzystywanych jedynie przez część roku na kwotę 6 zł za odpady segregowane i 12 zła za
odpady niesegregowane .
Opłata będzie pobierana za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/87/15 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – stanowi załącznik nr 22
do protokołu.
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Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Bakałarzewo do projektu pod nazwą; „Budowa i rozbudowa dróg
gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak – etap II” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy
omówił projekt uchwały. W związku
z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Gmina Suwałki przygotowuje wniosek na zadanie
„Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w obrębie Płociczno-Tartak - etap II”. Nabór wniosków na realizację zadań
przeznaczonych do wykonania w 2016 r. odbywa się w miesiącu październiku 2015 r. gdy nie
ma jeszcze projektu budżetu gminy na rok 2016. Wobec tego niezbędne jest podjęcie uchwały
w tej sprawie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki do
projektu uchwały w tytule uchwały i w § 1 uchwały wyrazy „Gminą Bakałarzewo” zastępuje
się wyrazami: „Miasto Suwałki” oraz wyraz „2020”, zastępuje się wyrazem „2019”.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie autopoprawki. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/88/15 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji
z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą; „Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak – etap
II” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 – stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad.16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą: „Przebudowa ulicy Świerkowej
w Suwałkach – etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)”
realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.
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 X/89/15 w sprawie
przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod
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nazwą: „Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach – etap II (na odcinku od ul.
Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)” realizowanego w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Bakałarzewo do projektu pod nazwą: „Budowa ulicy Koziej
w miejscowości Bakałarzewo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki do tytułu i § 1 uchwały wyraz „2020”, zastąpić wyrazem „2019” oraz w § 1 uchwały
wyrazy: „środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł” zastępuje się wyrazami: „środki finansowe
w wysokości 100 000,00 zł” .

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za - głosowało 14 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 odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/90/15 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej realizacji
z Gminą Bakałarzewo do projektu pod nazwą: „Budowa ulicy Koziej
w miejscowości Bakałarzewo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. – stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Podlaskiej Izby
Rolniczej.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się
o poparcie ich stanowiska w sprawie sprzeciwu zwiększenia obszarów szczególnie
narażonych zanieczyszczeniem związku azotu o obszary zawarte w projekcie Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ XI/91/15 w sprawie poparcia stanowiska Podlaskiej Izby Rolniczej –
stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 19
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
11

Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy oczytał informację dotyczącą oświadczeń
majątkowych złożonych przez Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Suwałki w 2015 r. wg stanu na dzień
31 grudnia 2014 r. – stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi dla Radnego Stanisława Grygo
odnośnie oświetlenia w Przebrodzie. Wyjaśniła, że zostanie sprawdzone w terenie i jeżeli
rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby lampa świeciła przy wjeździe między blokami
w Przebrodzie to zostanie zrobione. Odnośnie równiarki – poinformowała, że również będzie
sprawdzone w terenie, które drogi wymagają wyrównania i równiarka będzie pracowała na
drogach w następnym tygodniu.
Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z informacją Ministra Finansów dla rolników
dokonujących zakupu paliwa wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Poinformował, że
na terenie Polski zaobserwowano nasilenie się zjawiska oszustw w obrocie paliwami.
Nabywcami paliw od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy prawdopodobnie
nie świadomi uczestnictwa w takim procederze.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady:
- Poinformował, że Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” z/s w Suwałkach uprzejmie
zaprasza pracowników Gminy Suwałki oraz zainteresowanych mieszkańców regionu do
uczestnictwa w szkoleniu pn. „Cudze sadzicie…” zorganizowanym w ramach
realizowanego projektu pn. „Ochrona zadrzewień - promocja rodzinnych gatunków
północno-wschodniej Polski”. Tematyką szkolenia będą m.in. aspekty prawne dotyczące
ochrony zadrzewień a w szczególności zasady usuwania drzew z zadrzewień przydomowych
i śródpolnych. Termin szkolenia w dniu 6 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Suwałki.
- Zapoznał z pismem Zoriany Yukhymets z Ukrainy, która obecnie mieszka w Polsce
i zwróciła się o pomoc finansową z powodu trudnej sytuacji życiowej. Osoby, które chcą
przekazać jakieś pieniądze mogą zgłosić się do sekretariatu w Urzędzie Gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 22 października 2015 r.
wiceminister Janusz Piechociński w asyście wojewody podlaskiego Wiesława Żylińskiego
wręczył odznaczenia państwowe działaczom samorządowym i osobom zasłużonym z terenu
województwa podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Marek Jeromin otrzymał
Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w dniach 19 -20 listopada
2015 r. w Gminie Suwałki odbędzie się międzynarodowa konferencja, na której będzie
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omawiana tematyka dotycząca programów unijnych, w tym krajowych i transgranicznych.
Zostali zaproszeni partnerzy z Litwy, Białorusi i Polski (Sanko, Zamość, Ełk).
Poinformował, że Zarządzeniem nr 84/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 21 października
2015 r. została przyjęta gminna ewidencja zabytków. Zarządzenie zostało zamieszczone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.
Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem zaprosiła do
GOK w Krzywym na Święto Jabłka w dniu 28 października 2015 r. na godz. 18°°, podczas
którego gościnnie wystąpi zespół Bagatela i odbędzie się również konkurs na najsmaczniejsze
ciasto z jabłkami. Zaprosiła również na wieczór Andrzejkowy w dniu 27 listopada 2015 r. na
którym wystąpi zespół Wigranki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że zostanie wydana książka o Gminie Suwałki
i każdej miejscowości w Gminie. Zwrócił się do sołtysów i radnych o przekazanie do końca
br. dokumentacji bądź zdjęć z ciekawych wydarzeń, czy spotkań z ciekawym ludźmi w ich
miejscowości. Powyższe informacje zostaną wykorzystane do opracowania książki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSC poinformował, że jest przygotowany materiał
dotyczący kapliczek przydrożnych na terenie gminy, będzie to w formie albumowej. Zwrócił
się do radnych i sołtysów o przekazanie informacji dotyczącej kapliczek przydrożnych.
Ad. 22
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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