P R O T O K Ó Ł Nr XV/16
XV sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 23 lutego 2016 roku w godz. 900 - 1035
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Cezary Folejewski – radca
prawny, Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak, Katarzyna
Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół
w Płocicznie-Tartak, Karol Strękowski –
mieszkaniec wsi Zielone Królewskie, sołtysi w liczbie 14 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 XV Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów, dzieci, sportowców, rodziców, opiekunów 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.
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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 przedłożonego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XV sesji
Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za
osiągnięcia i działalność sportową.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta
Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko –
Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B” realizowanego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju
Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Poddubówku.
15. Rozpatrzenie projektu w sprawie
ustalenia
sieci publicznych oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIV Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. 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 XIV
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za
osiągnięcia i działalność sportową.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że na podstawie uchwały Nr
XLI/358/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki
oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Społecznej Rady Gminy Wójt Gminy Suwałki wydał
Zarządzenie Nr 114/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyznania nagród sportowych
w kategorii „trener” oraz w kategorii „działacz” oraz Zarządzenie Nr 115/16 z dnia 16 lutego
2016 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii
„zawodnik”. Poprosił Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o wręczenie nagród.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy odczytał treść listu gratulacyjnego: „Wójt Gminy Suwałki
oraz Rada Gminy Suwałki składają gratulacje za osiągnięcia w roku 2015, za wyniki
sportowe osiągnięte w tenisie stołowym. Proszę przyjąć tą nagrodę jako wyraz podziwu za
trud i pracę włożoną tak znaczących rezultatów. Życzymy aby nieustająca chęć do pracy i
doskonalenia swoich umiejętności przyniosły wiele satysfakcji na drodze do osiągnięcia
kolejnych sukcesów”. Dodał, że gmina widzi i docenia wszystko, co robią zarówno
nauczyciele, opiekunowie, dzieci czy młodzież. Cieszy się bardzo, że mają tak wysokie
osiągnięcia. Gmina stara się poprawić bazę sportową, jak wiadomo na terenie gminy w chwili
obecnej są dwie wspaniałe sale sportowe i są prowadzone rozmowy, żeby wybudować kolejną
w Starym Folwarku. Dlatego robimy wszystko, po to żeby nasza młodzież jak również ludzie
dorośli mogli z tego korzystać i rozwijać swoją sprawność fizyczną.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli nagrody
pieniężne i listy gratulacyjne wszystkim nagrodzonym.
W kategorii „zawodnik” nagrody otrzymali:
1) Aleksander Żukowski, Aleksandra Adamczewska, Natalia Suchocka z UKS „REMIK”
w Starym Folwarku;
2) Weronika Niedźwiecka z UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak;
3) Maciej Tasior, Michał Tasior z Klubu Rowerowego MTB Suwałki w Płocicznie-Tartak:
4) Julia Hościłowicz, Eryk Martynko, Piotr Topolski, Kinga Martynko z UKŻ „GROT”
w Suwałkach:
5) Paulina Sofińska, Kacper Obuchowski uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11
w Suwałkach:.
W kategorii „trener: Danuta Remiszko, Marek Klimaszewski.
W kategorii „działacz”: Mirosława Mierzejewska, Katarzyna Gałaszewska.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady pogratulował sportowcom, opiekunom, rodzicom za
pracę, zaangażowanie i zaprosił wszystkie osoby nagrodzone oraz opiekunów do
pamiątkowego zdjęcia.
Przerwa w obradach - 5 minut.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 26 stycznia 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2016 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z międzysesyjnej
działalności Wójta Gminy Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między
sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 11 lutego 2016 r. – stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki z dnia 9 lutego
2016 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki z dnia 12 lutego 2016 r. – stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Piotr Taraszkiewicz - zwrócił się do Wójta Gminy o wyjaśnienie, ponieważ na ostatnim
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wójt stwierdził, że na kompostowni nie będzie
realizowana budowa biostabilizatora, co nie jest prawdą ponieważ był na miejscu
i dowiedział się, że jest budowany tak jak było zaplanowane.
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Radny Stanisław Grygo - zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, co jest konkretnie
chronionymi danymi osobowymi. Odnośnie umorzenia podatku, chciałem dowiedzieć się jaki
jest numer działki i obręb geodezyjny – dotyczy żwirowni.
Radny Grzegorz Moroz – zapytał jak jest realizowana sprawa ustawienia tablic
informujących o numerach posesji, którą zgłosił na sesji pół roku temu, gdzie Sekretarz
Gminy poinformował, że będą robione sukcesywnie od tego czasu nie widział, żeby jakaś
tablica została ustawiona. Zwrócił się o wyżwirowanie dróg na terenie gminy w kierunku wsi
Mała Huta, Lipniak
i Bobrowisko ponieważ po zimie ich stan jest bardzo zły.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że sprawa skargi była bardzo szczegółowo
omówiona przez Kierownik Referatu ds. Planowania Przestrzennego i wszystko zostało
wyjaśnione na posiedzeniu każdej Komisji Rady Gminy. Powiedział, że za gospodarkę
przestrzenną odpowiada Wójt a gospodarka przestrzenna to nie tylko działki budowlane ale
również ochrona krajobrazu, ochrona wód i złóż geologicznych, tego wszystkiego co nas
otacza.
Radny Piotr Taraszkiewicz przedstawił zarzut bezzasadności planu zagospodarowania. Proszę
państwa, po co nam ten plan, komu przynosi zysk, gdzie na 50 - 60 lat zabezpieczamy
wydobycie żwiru a utrudniamy tym samym rolnikom gospodarzenie, inwestowanie, gdyż nie
można inwestować, bo kiedyś będzie wydobywany żwir. Mamy udokumentowane, Pan
Rupiński i Pan dokładnie wie, że nie zdołają wydobyć tego żwiru co mają odkrytego na ileś
lat. Po co dziś zabezpieczać teren, który będzie wydobywany za 100 lat, bo Pan jego określa
jako na zaś, a utrudnia się tym samym ludziom. To ludzie mają czekać teraz pokoleniami, że
kiedyś coś tam będzie. Ten plan robi się dla ludzi a nie dla Pana Wójta. Trzeba z ludźmi
porozmawiać, jak oni chcą. To jest zarzut podstawowy. Zrozumcie państwo, po co nam za
100 lat złoża udokumentowane rzekomo ponieważ nie widzimy tego na papierze.
Sprawdzałem
w studium nie ma tam żadnego zakazu zabudowy, nie ma tam żadnych
udokumentowanych złóż. Nie widzę w ogóle zgodności z tym i sensu utrzymania tego dla
ludzi kiedyś za 100 lat. Tam będzie przebiegała obwodnica, to ludzie może będą chcieli
wybudować jakiś zajazdy, czy postoje dla tirów, gdyż blisko będą drogi dojazdowe. Chcą
inwestować, coś robić a Pan tą inwestycją zabrania ludziom, którzy mają te pole od wieków.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, plan nie zabrania gospodarzyć ale nie
powinniśmy pozwalać inwestować w budynki trwale związane z gruntem na terenie gdzie są
perspektywiczne złoża kruszywa.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego odpowiedziała
Radnemu Piotrowi Taraszkiewiczowi. Zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o
planowaniu przestrzennym należy tak gospodarować swoim środowiskiem naturalnym, żeby
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dbać o potrzeby przyszłych pokoleń, bo to, że my i nasze dzieci za 100 lat nie będą z dóbr
naturalnych korzystać to nie oznacza, że kończy się cywilizacja. Gdyby od dawna, nie było
ogólnoświatowych ustaleń z zakresu ochrony przyrody, ochrony wód, ochrony gatunków
roślin, wprowadzanych różnymi dokumentami, to by nasze całe środowisko przypuszczalnie
w innym kierunku dążyło niż teraz. To, że Wójt myśli o tym, co będzie za 100 lat to jest jak
najbardziej słuszne. Jeżeli chodzi o ochronę zasobów złoża przez ochronę terenów przed
trwałą zabudową, jest to gospodarowanie z dbałością o zaspokajanie potrzeb przyszłych
pokoleń. Wiemy o tym, że na najbliższe kilkadziesiąt lat potrzeby przedsiębiorców są jak
najbardziej zaspokojone i możliwe jest wydobywanie złóż na tych terenach. Jednak trzeba
pamiętać o tym, że trwała zabudowa uniemożliwi w ogóle kiedykolwiek wydobywanie tych
zasobów. Jeżeli wejdzie na jakikolwiek teren zabudowa to jest to zmiana trwała i
nieodwracalna. Jeżeli chodzi o zgodność ze studium to jak najbardziej ustalenia właśnie
zakazów zabudowy na terenach sklasyfikowanych w studium jako podwyższonej ochrony
złoża skutkują wprowadzonymi ustaleniami zakazów trwałej zabudowy. Jest to dokładnie
wynikiem respektowania treści studium. Prowadzimy tego rodzaju gospodarkę przestrzenną,
że wytypowane zostały pewne kierunki gdzie się ma zabudowa rozbudowywać oraz gdzie ma
być uzupełniana ta zabudowa, musimy też wprowadzać tereny, na których zabudowa nie
będzie się rozwijać. Akurat ten przypadek w Zielonym Kamedulskim jest szczególny
ponieważ tam jest jeszcze inny wymiar ochrony, czyli te perspektywiczne zasobne złoża.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, żeby tam był jakiś obszar setki hektarów, tam są
prywatne działki i jest dziesięciu właścicieli. A skąd Pani twierdzi, że ja zechcę wydobywać
tam żwir przykładowo za 100 lat.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP odpowiedziała, że nie przesądza się
o konieczności wydobywania złóż. Jest to ustalenie wprowadzone w studium z początkiem
2013 roku, jest ono wynikiem przeprowadzonych badań, opracowań, także nie można
mówić, że zakaz zabudowy na przedmiotowym nie jest to ustalenie zgodne ze studium. Jeżeli
chodzi
o samą skargę. Skarga dotyczy działań Wójta związanych z czynnościami
podejmowanymi
z realizacją uchwały, ona nie odnosi się do ustaleń projektu
planu lub studium, czy do jakichkolwiek innych, tylko postawione zostały cztery zarzuty
wysunięte wobec Wójta
i podejmowanych przez niego działań. Poinformowała, że
każdy z tych zarzutów jest bezzasadny. Każdy z zarzutów został szczegółowo i wyczerpująco
wyjaśniony.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że Pani mówi tylko są udokumentowane, są zgody,
są niezgody to trzeba rozpatrywać tą skargę z całym planem zagospodarowania
przestrzennego, bo to wszystko dotyczy tego planu.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP odpowiedziała, że to nie jest skarga na uchwałę
zatwierdzającą plan ponieważ tej uchwały jeszcze nie ma, nie ma planu, który wszedłby
w życie, który mogłaby jakkolwiek strona skarżyć, tylko to są zarzuty dotyczące
podejmowanych przez Wójta działań w sprawie realizacji uchwały z 2015 roku. Rozumiemy
tak jakby przesłanki, które kierują tutaj skarżącymi, oraz fakt, że nie podobają się im
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ewentualnie przyszłe ustalenia planu ale planu jeszcze nie ma. A złożona skarga dotyczy
wprost czynności Wójta przy podejmowanych działaniach i wskazuje na brak podstaw
prawnych
a z tym wszystkim nie możemy się zgodzić.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział: „ja wiem, że trudno zgodzić się z prawdą”.
Radny Stanisław Grygo zapytał dlaczego we wsi Trzciane pięciu właścicieli gruntów nie
zostali powiadomieni o wytwórni masy bitumicznej, właściciele gruntów sąsiadujących z tą
działką.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP powiedziała, że wytwórnia mas bitumicznych
jest zupełnie nie powiązana z tym o czym teraz mówimy, czyli ze skargą, oraz z uchwałą z
2015 roku, to są w ogóle różne rzeczy.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Karola Strękowskiego skarżącego o zabranie głosu.
Karol Strękowski – skarżący powiedział, że chce odnieś się co do skargi, wiem że skarga jest
znana więc skargi referować nie będę ale coś na temat pracy Wójta, na temat pracy
pracowników mogę tutaj przedstawić z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z
dnia 10 lutego 2016 roku i tutaj zacytuje fragmenty.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady – zapytał, czy dotyczy skargi.
Karol Strękowski – skarżący odpowiedział, że tak. Odczytał treść części uzasadnienia decyzji
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 10 lutego 2016 r.
Powiedział cytat: „I tak właśnie Kolegium Odwoławcze ocenia pracę Wójta, Pani Jabłońskiej,
Pani Martynko, Pana Mackiewicza, wylewając cały ten ferment na Gminę Suwałki i po części
też na radę, także to świadczy o pewnym warsztacie jak można dalej procedować nad
warunkami zabudowy jeżeli się popełnia takie błędy i w taki sposób się jest oceniany. Także
prosił bym jeszcze raz o zastanowienie nad skargą, która naprawdę jest słuszna i wycofanie
się w odpowiedniej chwili zanim dojdzie do rozpatrywania przez inne instancje”.
Maciej Folejewski - radca prawny wyjaśnił, że przedstawione przez skarżącego uzasadnienie
decyzji organu drugiej instancji, dotyczy wydanej decyzji w postępowaniu administracyjnym.
Natomiast przedmiotem punktu obrad sesji jest przebieg skargi na uchwałę, którą realizuje
w tej chwili Wójt, a nie na decyzję. Więc to są dwie odrębne sprawy. Pan próbuje uzasadnić
swoją wypowiedzią ale to nie należy wiązać w tym zakresie rozpatrywania skargi na
konkretne działania Wójta.
Karol Strękowski – skarżący powiedział, że ta skarga dotyczy obszaru, na którym jest teraz
plan zagospodarowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jasno określiło działania
Wójta, działania Pani Jabłońskiej, pracowników jako nie dopuszczalne przez 6 czy 7 naruszeń
przepisów prawa i z tego właśnie to wynika.
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Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref, ds. PP odniosła się do wypowiedzi skarżącego. Jeżeli
chodzi o decyzję o warunkach zabudowy i ustalanie warunków zabudowy zdarza się
oczywiście, że decyzja jest skarżona i trafia do Kolegium. Przykładowo dwie na pięć spraw
trafiających do Kolegium nie jest utrzymywana w mocy. Język prawniczy i podstawy prawne
jakimi się Kolegium posługuje dla osoby, która nie czyta tego rodzaju dokumentów wydaje
się być może jakiś trudny oraz nie do zaakceptowania. Nie mniej jednak w ten sposób
właśnie Kolegium uchyla decyzję, nie z Panem ustalając warunki zabudowy tylko zwracając
do organu, żeby na nowo poprowadziło postępowanie.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że sprawy są prowadzone w dwóch
trybach. Jeden tryb to jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie Pan Karol
Strękowski wystąpił o warunki zabudowy na siedlisko rolnicze i to jest jeden tok
administracyjny, na który wniósł odwołanie do Kolegium Samorządowego i co tutaj zostało
przytoczone. Natomiast skarga dotyczy planu miejscowego, zupełnie inny tryb postępowania
i nie należy tego jedno
z drugim łączyć.
Radny Piotr Taraszkiewicz powiedział, ja jestem jeden, Pan Wójt ma szereg pracowników,
prawników a my musimy z takim czymś się chodzić po sądach, czy udowadniać, że nie
jesteśmy winni. Pan wszystkich przeciwko nam a my musimy pojedynczo się tłumaczyć i za
pieniądze kogoś prosić, żeby nam wytłumaczył. Zwrócił się o zaakceptowanie tej skargi jako
słusznej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy większością głosów wnioskuje do rady gminy
o odrzucenie w/w skargi w całości jako bezzasadnej. W związku tym odczytał i poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XV/127/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Suwałki. Projekt uchwały został przygotowany
w konsekwencji wynikłych zdarzeń a między innymi otrzymania środków finansowych
z programu Przebudowa Dróg Lokalnych, gdzie Gmina Suwałki ubiegała się o dofinasowanie
inwestycji w Płocicznie-Tartak. Miasto Suwałki również składało wniosek do tego samego
programu o dofinansowanie przebudowy drogi w Suwałkach ul. Świerkowej. W związku
z tym, że pomiędzy Gminą Suwałki a Miastem Suwałki zostało podpisane wstępne
porozumienie o partycypacjach w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych
na drogach, otrzymaliśmy dodatkowe punkty, co pozwoliło, że jesteśmy na liście rankingowej
i zostanie podpisana umowa o dofinasowanie. Gmina Suwałki przekaże środki finansowe dla
8

Miasta Suwałki na inwestycję „Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach – etap II ( na
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)”. Natomiast Miasto Suwałki przekaże
środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł niezbędne do realizacji inwestycji polegającej na
Budowie i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko – Wiatrołuża Pierwsza oraz
przekaże środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł niezbędne do realizacji zadania pt.:
„Budowa i rozbudowa
dróg
gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak – etap II”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XV/128/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki
- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024 w zakresie wykonania budżetu za
2015 r. Ponadto poinformowała, że wykonanie budżetu za rok 2015 nie uwzględnia
ostatecznych kwot udziału gminy w podatku CIT za IV kwartał 2015 r. ponieważ do dnia
dzisiejszego nie zostały dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie za
2015 r. w uchwale podjętej w miesiącu styczniu br. różni się od wykonania w obecnym
projekcie uchwały ponieważ miesiąc styczeń i luty są miesiącami kiedy dochody wykazane są
korygowane do wysokości dochodów wykazanych w sprawozdaniach publikowanych przez
Ministra Finansów. Są to dochody z tytułu udziałów w PIT I CIT oraz pozostałych dochodach
posiadanych przez Urzędy Skarbowe. Dlatego też w załączniku nr 1 do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024
wykonanie za rok 2015 na dzień dzisiejszy wynosi: - dochody ogółem - 28 842 700,19 zł, dochody bieżące - 27 445 944, 00 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych - 4 537 374,00 zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych - 96 300,00, wynik budżetu 276 656,54 zł.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych w sprawie pytań do zaproponowanych zmian
w uchwale. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zaproponowaną poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, przeciw – 0, - wstrzymało się - 1.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XV/129/16 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2025 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok w ramach wydatków dotyczących
oświetlenia ulicznego. W związku z tym, że od tego roku zmieniła się klasyfikacja wydatków
w poszczególnych paragrafach wnosi się o przesunięcie środków finansowych w kwocie
24 354,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4270, wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia
ulicznego.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną
zmianę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 1.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XV/130/16 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2016 rok – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Na realizację zadania
z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w budżecie Wojewody Podlaskiego
w 2016 rok Gminie Suwałki zaplanowana została kwota 2 000,00 zł na przedmiotowe
zadanie. W związku z powyższym uchwała jest niezbędną do zawarcia porozumienia.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XV/131/16 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża
Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B” realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 został ogłoszony konkurs na dofinasowanie zadań
z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Gmina Suwałki chciałaby przystąpić do
konkursu i wnioskować o dofinasowanie rozbudowy drogi gminnej nr 102019B BobrowiskoWiatrołuża Pierwsza, która łączy się z drogą powiatową nr 1153B. Wartość kosztorysową
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zadania oraz koszty projektu budowlanego i nadzór inwestorski zostały określone na kwotę
1 915 373,88 zł. Jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do wsparcia to dofinasowanie
z budżetu Unii Europejskiej może wynieść 63,63%. Gmina Suwałki musi zabezpieczyć wkład
własny stanowiący różnice pomiędzy całkowitą wartością projektu a dofinasowaniem.
Ostateczną wartość projektu będzie można określić po przeprowadzonej procedurze
przetargowej. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XV/132/16 w sprawie przystąpienia Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B
Bobrowisko – Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B” realizowanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju
Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Poddubówku.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że zachodzi potrzeba podjęcia po raz
drugi uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja
Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku z tego
względu, że przy podejmowaniu wcześniejszej uchwały, projekt uchwały nie został
przedłożony do zaopiniowania NSZZ „Solidarność Region Podlaski Terenowy Oddział
Zarządu Regionu Podlaskiego w Suwałkach. Obecnie takie uzgodnienie mamy i wobec
powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, jak były tłumione inicjatywy prywatne lokalnych
ludzi, właśnie na tym przykładzie. Jak mówiło się, żeby ludzie sami organizowali się
i zakładali fundację, a jak przyszli okazało się, że nie można, bo my wiemy lepiej dla was.
Pan mówił, że na wpis do KRS czeka się miesiące, a zgodnie z art. 20 ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym w ciągu 7 dni, nie dłużej niż do miesiąca.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XV/133/16 w sprawie przekazania
Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie
prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku- stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 15
11

Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty Rada Gminy ustala sieć publicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach, które można uzupełnić o inne formy wychowania przedszkolnego tj. punkty
przedszkolne. Wobec powyższego zasadne jest ustalenie sieci publicznych oddziałów
przedszkolnych, którą uzupełnia się o publiczne oddziały przedszkolne.
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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XV/134/16 w sprawie ustalenia sieci
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła, że zgodnie z art. 28 ustawy Prawo wodne
- części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt. Nabycie działki 218/3
o pow. 0,06245 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo stanowić będzie dojście do
jeziora Taciewek. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
V/42/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Magdalenowo i Wigry – stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 1.
Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ NR XV/135/16 w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu Piotrowi Taraszkiewiczowi
poinformował, że rozmawiał telefonicznie w dniu dzisiejszym z Panem Waldemarem
Sowińskim z Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach, który powiedział, że
budują bo pozyskali pieniądze ale nie wie co tam teraz będzie, ale pozwolenie jest na budowę
biostabilizatora. Będę rozmawiał z obecnym Prezesem kompostowni i poinformuję.
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Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi Radnemu Grzegorzowi Moroz
odnośnie numeracji - wyjaśniła, że w ubiegłym roku zostały umieszczone tabliczki
z informacją o numeracji nieruchomości we wsi Krzywe i Turówka Nowa a w tym roku
zostaną ustawione we wsi Nowa Wieś. Odnośnie żwirowania dróg poinformowała, w dniu
26 lutego 2016 r. odbędzie się otwarcie ofert wyboru wykonawcy żwirowania dróg oraz
równania
i z chwilą wyboru wykonawcy drogi będą żwirowane.
Maciej Folejewski - radca prawny udzielił odpowiedzi Radnemu Stanisławowi Grygo
odnośnie jego zapytania. W związku z tym przekazał, że obowiązuje tajemnica skarbowa i
wszelkie indywidualne dane podatnika zawarte w deklaracji oraz w innych dokumentach
składanych przez podatnika są objęte tajemnicą skarbową. Do przestrzegania tajemnicy
skarbowej zgodnie z Ordynacją podatkową są obowiązani przede wszystkim wójt i
pracownicy urzędu. Oprócz tajemnicy jest oczywiście instytucja już na tle innej ustawy tj.
ustawy o finansach publicznych, przewidująca jawność finansów publicznych. Zgodnie z art.
37 i art. 38 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 maja roku następnego
udostępnia się zbiorcze informacje, nie wskazując na dane, które mogły by być z nimi
powiązane. Dlatego też dane indywidualne podatnika są objęte tajemnicą, a mogą być
udostępniane informacje zbiorcze na podstawie zarządzenia Wójta. Udostępnianie Panu
takich danych indywidualnych objęte są tajemnicą, więc nie będą mogły być one
udostępniane. Będzie Pan miał możliwość zapoznania się
z danymi
zbiorczymi udostępnianymi przez Wójta ale to w ramach ustawy o finansach publicznych.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że chodziło o obręb geodezyjny i numer działki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy uzupełnił, jeżeli toczy się postępowanie podatkowe
w kwestii umorzenia podatku, które jeszcze nie zakończyło się prawomocną decyzją nie
możemy żadnych tego typu danych podawać osobom, które nie są stroną postępowania. Jak
możemy podać numer działki podatnika, którego w tej chwili procedujemy daną sprawę.
Jeżeli decyzja zostanie podjęta wówczas dane informacje publiczne zgodnie z przepisami
prawa, które możemy podać są udostępniane ale nie na etapie procesowania tej decyzji
umorzenia podatku. Po za tym nie rozumiem, też po co takie informacje o numerze działki
podatnika, który zalega z opłaceniem podatków.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Poinformował, że w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 10°° w sali Urzędu Gminy Suwałki
zostało zorganizowanie spotkanie władz samorządowych, myśliwych, sołtysów, rolników,
producentów trzody chlewnej z terenu Gminy Suwałki w celu przeprowadzenia szkolenia
w zakresie afrykańskiego pomoru świń.
- Odczytał informację z KRUS, gdzie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział
Regionalny w Białymstoku zwraca się z prośbą o rozpropagowanie w środowisku wiejskim
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informacji dotyczących możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej. Pobyt na turnusie
dla rolnika jest bezpłatny a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty
przejazdu do placówki rehabilitacji.
- Zaprosił po obradach sesji na spotkanie z pracownikami Komendy Miejskiej Policji
w Suwałkach na godz. 11°º. Tematem spotkania będzie tworzenie „Mapy zagrożeń
bezpieczeństwa” na terenie powiatu suwalskiego. Takie spotkania odbędą się: w dniu
dzisiejszym w Zespole Szkół w Przebrodzie o godz. 16³°; w dniu 24 lutego 2016 r. o godz.
16°° w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak i o godz. 18°°w Zespole Szkół w Starym
Folwarku; w dniu 25 lutego 2016 r o godz. 9° w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Białej Wodzie.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że w związku z ustawą o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci, czyli 500 plus, druki wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego będą dostępne około 15 marca 2016 r. a przyjmowanie
wniosków nastąpi od 1 kwietnia 2016 r.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się do Wójta Gminy, żeby na następną sesję Rady
Gminy Suwałki zaprosić dyrektora, czy głównego technologa z kompostowni - Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że wystąpimy z pismem.
Aneta Perkowska - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem
poinformowała i zaprosiła na imprezy kulturalne, które odbędą się w najbliższych dniach w
Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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