P R O T O K Ó Ł Nr XVII/16
XVII sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku w godz. 900-1130
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 (nieobecna w momencie otwarcia obrad – przybyła
spóźniona)
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, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska – p.o.
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Waldemar Sowiński – technolog
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu
Suwalskiego, sołtysi w liczbie 10 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 XVII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi oraz wszystkich obecnych na sesji.
Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 14 radnych, 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 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, polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad punktu 14 w brzmieniu:
Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku”. Uzasadnił,
że uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej sesji w dniu 31 marca 2016 r.
i wchodziła w życie z dniem podjęcia. W chwili obecnej zmieniła się interpretacja Wojewody
Podlaskiego przy ocenie zgodności z prawem tych uchwał, uchwała powinna wejść w życie
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
W związku z tym został przygotowany projekt uchwały, w którym wprowadzono ten zapis.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2016 roku”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13
radnych, przeciw 0, wstrzymało się - 1. Wniosek został przyjęty.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną poprawką. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
W wyniku głosowania został przyjęty następujący porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy
Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o powierzeniu Miastu Suwałki do realizacji zadania publicznego w zakresie
organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2016 roku.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy dostępny był
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Protokół z XVI Sesji z dnia 31 marca 2016 r. został przyjęty przez Radę Gminy.
Na sesję przybyła Radna Iwona Teresa Czerniawska o godz. 910.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 31 marca 2016 r. do dnia 26 kwietnia 2016 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XVI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 31 marca 2016 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
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Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2016 r. oraz z dnia
19 kwietnia 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 13 kwietnia
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 18 kwietnia 2016 r. – stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Waldemara
Sowińskiego głównego technologa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach.
Pan Waldemar Sowiński - główny technolog przeprosił w imieniu Pana Prezesa, który nie
mógł przybyć na obrady sesji ponieważ w dniu dzisiejszym jest Rada Nadzorcza. Powiedział,
że Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach zajmuje się przede wszystkim
zagospodarowaniem odpadów komunalnych głównie z dwóch powiatów: sejneńskiego
i suwalskiego. Posiadamy sortownię do oczyszczania i przetwarzania odpadów komunalnych
oraz powrót do tak zwanego biologicznego przetwarzania, czyli biostabilizacji. Do tej pory
była to metoda kompostowania systemem MUT-DANO, czyli bistabilizator, który
w systemie dynamicznym unieszkodliwiał odpady organiczne. Przepisy prawa zmusiły do
zmiany tej technologii i w tej chwili jesteśmy na etapie budowy kompostowni tunelowej,
gdzie generalnie warunki nie zmienią się, natomiast zmienia się proces kompostowania, czyli
biostabilizacji odpadów organicznych. Odpady, które zostaną przetworzone na sortowni
w procesie zamkniętym a następnie po osiągnięciu określonych wskaźników, dalsze
kompostowanie odbywa się na terenie otwartym, czyli w systemie pryzmowym. Przepisy
prawa tak dynamicznie zmieniają się, że też musimy do tych przepisów dostosować się.
Przede wszystkim musimy dokończyć budowę drugiej niecki, jeżeli chodzi o składowisko
odpadów. To będą koszty w granicach 10 mln zł. Uruchomić drugi moduł instalacji jeżeli
chodzi o sortowanie, czyli doczyszczania tych odpadów dostarczanych selektywnie, bądź też
u nas wybieranych i nadających się do surowców wtórnych. Do 2020 roku trzeba minimum
50 % odpadów tych surowców wtórnych odzyskać do recyklingu, jeżeli nie, to gminy jak też i
miasto będzie płacić karę. Także to jest następna inwestycja, którą chcemy zrealizować,
oczywiście wszystko pozyskać ze środków unijnych tyle, ile na nasze możliwości uda się
uzyskać. Niestety to będzie wiązało się z cenami. Na dzień dzisiejszy do końca roku napewno
opłata za odpady nie zmieni się ale od przyszłego roku tak. Nie będą to drastyczne podwyżki
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jednak należy się ich spodziewać. W zakładzie funkcjonuje też punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Obsługujemy Miasto Suwałki oraz Gminę Suwałki. Od 1 stycznia
2016 r. wszedł przepis, który zakazuje nam składowania odpadów wysokokalorycznych
powyżej 6 MJ/kg i te odpady na dzień dzisiejszy są oddawane do spalarni w Białymstoku.
Szacujemy, że około 6 000 ton takich odpadów będziemy musieli przekazać. Na dzień
dzisiejszy koszt 1 tony to 150 zł. Jest to cena gwarantowana do końca czerwca 2016 r., co
będzie dalej, to będą przeprowadzone negocjacje. W tej chwili te odpady wysokokaloryczne
przekazujemy w ramach konsorcjum, czyli te wszystkie tutaj RIPOK-i oprócz Białegostoku z
terenu województwa podlaskiego.
Radny Piotr Taraszkiewicz – chodzi o budowę bioreaktora, zapytał, czy to nie będzie
zagrażać smrodem.
Pan Waldemar Sowiński - główny technolog odpowiedział, że w tej chwili w województwie
podlaskim już nie ma takiej instalacji, która by tych bioreaktorów nie miała, jesteśmy trochę
na końcu bo żeśmy mieli ten biostabilizator. To właśnie po to też jest robione, aby uszczelnić
system gdzie jest odpowiednio oczyszczanie powietrze. Jest biofiltr, który oczyszcza
powietrze a następnie jest skierowane do atmosfery i ten cykl musi trwać minimum 14 dni
w systemie zamkniętym, czyli ten odpad nie może bezpośrednio być kierowany na plac
dojrzewania kompostu. Dlatego, też aby ograniczyć przede wszystkim odory i związki
szkodliwe on musi być biostablilizowany minimum trzy tygodnie właśnie w tych
bioreaktorach. To tak się nazywa bioreaktor a to jest tunel, w którym zapewnia się
odpowiednie warunki dla bakterii.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał, czy tam będą utylizowane odpady poubojowe.
Pan Waldemar Sowiński - główny technolog odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, my
nie budujemy instalacji do kompostowania do tak zwanej fermentacji beztlenowej.
Kompostujemy tylko odpady komunalne wytwarzane na tych dwóch powiatach.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał, czy po wprowadzeniu tej nowej technologii będzie
kompost jakiś użyteczny, lepszy niż co teraz wychodzi.
Pan Waldemar Sowiński - główny technolog odpowiedział, jeżeli będziemy wszyscy zbierać
odpady zielone, bo będą dwie możliwości. Dla samych odpadów zielonych zbieranych
selektywnie nie ma problemu, natomiast zgodnie z wymaganiami unijnymi komposty
wytwarzane z mieszanych odpadów komunalnych nie mogą być wykorzystywane w celach
rolniczych. Na rekultywacje, zakładanie terenów zielonych tak, natomiast na pozostałe cele
nie, tak stanowi przepis.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że dużo śmieci jest rozrzucane po okolicznych polach.
Pan Waldemar Sowiński - główny technolog odpowiedział, że ten problem też widzi, co dwa
tygodnie tam od strony gminy te tereny sprzątamy.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że to jest rozwiewane z waszych samochodów co
wywożą, a później z tej pryzmy co jest odkryta i wiatr rozwiewa po polach. Dodał, że jest
jeszcze jeden problem z bezdomnymi psami, które biegają przy kompostowni.
Waldemar Sowiński – odpowiedział, że robimy akcję z gminą i miastem, te psy są odławiane.
W tej chwili na składowisku ich nie widzę.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady podziękował Panu Waldemarowi Sowińskiemu za
wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.
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Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2015 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2015 rok – sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała zebranych
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2015 rok – opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał zebranych z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwała Nr RIO.V-00321-4/16
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2016
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2015 rok – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
Radny Stanisław Grygo powiedział, że kwota ponad 1 mln 300 tys. zł zaległości z tytułu
podatków wobec gminy jest dość wysoka, żeby była bardziej skuteczność ściągania tych
zaległości.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że wobec podatników zalegających z zapłatą
należności w podatkach i opłatach prowadzone jest w ciągu roku postępowanie upominawcze,
wystawiono 2 673 szt.
oraz postępowanie egzekucyjne, wystawiono 399 tytułów
wykonawczych. Kwoty zaległych należności są zgłoszone do Sądu Rejonowego
w Suwałkach, Sądu Gospodarczego do masy upadłości wierzytelność Gminy Suwałki wobec
dwóch podmiotów. W stosunku do podatników, u których powstały zaległości na koniec roku
2015 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2016 roku.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się 3. Podjęto UCHWAŁĘ NR XVII/143/16 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2015 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015 rok – uchwała stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015 rok.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
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Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za 2015 rok – stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Jolanta Sztermer – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr
RIO.V-00322-3/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2016
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok.
Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie
o samorządzie gminnym – uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr
15 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2015
rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw - 1 wstrzymało się - 3. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XVII/144/16 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za
2015 rok – uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Radzie
Gminy za udzielenie absolutorium a w szczególności tym radnym, którzy wspierają
i pomagają w rozwoju gminy. Podziękował sołtysom, najbliższym współpracownikom, na
których zawsze może liczyć i z którymi współpracuje, Skarbnik Gminy, Sekretarzowi Gminy
oraz wszystkim kierownikom poszczególnych referatów.
Przerwa 10 minut
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2016 w związku z tym, że wpłynęły dwie decyzje od Wojewody Podlaskiego
w sprawie zmian wysokości dotacji przyznanych dla Gminy Suwałki. W związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej, w której należy klasyfikować realizację Programu 500 plus
zmniejszono po stronie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 3 519 200 zł
i odpowiednio o tą samą kwotę zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdz. 85211.
Następna zmiana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego to zostały przyznane środki
w kwocie 312,79 zł na Kartę Dużej Rodziny i ta kwota została przeznaczona na koszty
obsługi Karty Dużej Rodziny tj. wynagrodzenie osoby, która obsługuje ten program.
W związku z tymi dwiema decyzjami dochody zwiększyły się o kwotę 3 519 512,79 zł
i dochody zmniejszyły się o kwotę 3 519 200 zł. Po stronie wydatków, wydatki zwiększyły
się o kwotę 3 519 512,79 zł i wydatki zmniejszyły się o kwotę 3 519 200 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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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 2016-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało - 3. Podjęto UCHWAŁĘ Nr
XVII/145/16 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na
lata 2016-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2016 rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok. W związku z tym, że zostały omówione i przegłosowane zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej dotyczące roku 2016 zwróciła się w imieniu Wójta o wprowadzenie
zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok wraz z wprowadzonymi zmianami Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Podjęto UCHWAŁĘ Nr XVII/146/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok –
uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o powierzeniu Miastu Suwałki do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Do Wójta Gminy został
złożony wniosek przez mieszkańca z terenu Gminy Suwałki z prośbą o zorganizowanie
dziecku wczesnego wspomagania rozwoju. Dziecko ma 14 miesięcy. Potrzeba organizacji
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wynika z opinii wydanej przez Zespół Orzekający
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rodzic zwrócił się z prośbą o organizację wczesnego
wspomagania rozwoju w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo w Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa, który jest prowadzony przez Miasto
Suwałki. W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się z pismem do Prezydenta Miasta Suwałk,
czy będzie możliwa organizacja tego wczesnego wspomagania w ośrodku Szkolno8

Wychowawczym. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i żeby to zadanie mogło być
sfinansowane to konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały aby Wójt Gminy mógł zawrzeć
porozumienie i sfinansować zajęcia, które będą mogły być prowadzone. Koszt w okresie od
końca kwietnia do końca czerwca będzie w granicach 1 046 zł, natomiast w okresie od
września do 31 grudnia 2016 r. - 1 616,70 zł. przy stawce godzinowej 63,40 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 UCHWAŁĘ NR XVII/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia o powierzeniu Miastu Suwałki do realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – uchwała stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS przedstawiła projekt uchwały. Pani Kierownik
poinformowała, że została podjęta uchwała o przekazaniu do prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Poddubówku, w związku z tym musi być podjęta uchwała o dotowaniu
fundacji, która będzie prowadziła tą szkołę od dnia 1 września. Uchwała jest dosyć
skomplikowana i rozbudowana. Dlatego, że ona przewiduje jak gdyby możliwość udzielania
dotacji dla różnych placówek, które by były założone na terenie gminy Suwałki
i byłyby prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Tak
naprawdę my przekazujemy szkołę publiczną podstawową wraz z odziałem przedszkolnym
a oddziału przedszkolnego dotyczą te przepisy, które dotyczą uchwały przedszkolnej,
w związku z czym będziemy udzielać dotacji dla fundacji zgodnie z § 3 ust. 1 projektu
uchwały, to będzie dotacja. Dotyczy dotacji, której będziemy udzielali dla oddziałów
przedszkolnych, dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej
w Poddubówku oraz zgodnie z ust. 8 dotacji, której będziemy udzielać dla szkoły
podstawowej. Pozostałe zapisy dotyczące udzielania dotacji nie będą nas dotyczyły ale
winniśmy mieć taka otwartą ścieżkę, dlatego jeżeli ktoś z mieszkańców będzie chciał założyć
publiczne, niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego czy też szkołę
podstawową to ma prawo wejść i zobaczyć w jaki sposób będzie dotowany. Dlatego
konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały, żeby można było od dnia 1 września 2016 r.
dotować fundację, która będzie prowadziła Szkołę Podstawową w Poddubówku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 UCHWAŁĘ NR XVII/148/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – uchwała stanowi załącznik nr
20 do protokołu.
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt
uchwały. Pani Kierownik poinformowała, że głównym celem zmiany planu miejscowego była
zmiana ustaleń dotyczących przeznaczenia i zasad kształtowania zabudowy dla terenu
oznaczonego symbolem 12UR. Przytoczyła najważniejsze elementy uzasadnienia do
uchwały, wymaganego na podstawie obowiązujących przepisów. Poinformowała m.in., że
projekt zmiany planu miejscowego opracowano zgodnie ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzono strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie. W trakcie 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.
Poinformowała o sposobie i terminach informowania o możliwości udziału społeczeństwa
w procedurze planistycznej na poszczególnych jej etapach. Wskazała, że zapewniono udział
społeczeństwa w pracach nad zmianą planu oraz na zachowanie jawności i przejrzystości
procedur planistycznych. Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 24 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 roku. Termin wnoszenia uwag dotyczących
projektu planu wyznaczono do dnia 8 kwietnia 2016 r. W wyżej określonym terminie nie
zostały wniesione uwagi do projektu zmiany planu. Omówiła też sposób realizacji wymogów
wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w tym wymagań ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych oraz
wskazała, że na wybrane elementy ustalone obowiązującym planem miejscowym
wprowadzona zmiana nie miała wpływu. Wskazała na zgodność z wynikami
przeprowadzonej Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Suwałki
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz omówiła przewidywany
wpływ zmiany planu na finanse publiczne.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał, kto ponosi koszty za taki plan indywidualny, bo jeżeli
jest plan zrobiony a zostanie sprzedana nieruchomość w ciągu pięciu lat to musimy koszty
ponosić a jak jest w tym wypadku.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że opracowanie planu miejscowego
to jest zadanie własne gminy i koszty opracowania planu miejscowego gminy pokrywane są
z budżetu gminy. Nie ma możliwości finansowania ze środków zewnętrznych. W związku
z tym Wójt Gminy Suwałki zatrudnia osoby z wykształceniem specjalistycznym, które mogą
opracowywać tego rodzaju dokumenty planistyczne. Nowe plany opracowują osoby będąc
zatrudnionymi w Urzędzie Gminy Suwałki. Jeżeli chodzi o wspomniane pięć lat i koszty
ciążące na sprzedającym nieruchomość to wyjaśniła, że jeżeli w związku z opracowaniem
planu miejscowego nastąpił wzrost lub utrata wartości nieruchomości można dochodzić
odszkodowań w trybie przewidzianym ustawą o planowaniu zgodnie z art. 36. Osoba, która
sprzedaje nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu może mieć naliczoną opłatę
planistyczną. Notariusz przekazuje do gminy akt notarialny jako właściwemu terytorialnie
organowi w tym przypadku do Urzędu Gminy Suwałki. Akty notarialne, które wpływają do
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urzędu, są odnotowywane w rejestrze i na bieżąco każdy akt jest weryfikowany pod kątem,
czy zachodzą okoliczności, o których mówi art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tj. czy nastąpił na skutek uchwalonego planu wzrost wartości nieruchomości,
czy ten plan był uchwalony w ciągu ostatnich pięciu lat. Każdy akt notarialny jest
indywidualnie analizowany. Jeżeli są przesłanki, że nastąpił wzrost wartości nieruchomości
zlecany jest operat szacunkowy rzeczoznawcy oraz prowadzone postępowanie dotyczące
wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie
Suwałki. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto UCHWAŁĘ NR XVII/149/16 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek
w gminie Suwałki – uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki
w 2016 roku.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że sama treść uchwały załącznika nie
zmienia się tylko zmienia się uchwała główna, która wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Projekt uchwały
w materiałach do radnych nie został wysłany dlatego, że z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku był telefon w ubiegłym tygodniu, że jest tego typu
uchybienie i z prośbą o dokonanie na najbliższej sesji zmiany.
Radni nie wnieśli uwag.
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 UCHWAŁĘ NR XVII/150/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Suwałki w 2016 roku – uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że dnia 2 maja jest obchodzony Dzień Flagi,
zwrócił się z apelem i prośbą do sołtysów o wywieszenie flagi, żeby nie wstydzić się swoich
symboli narodowych.
Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego powiedział, że we wsi Wychodne przy
jego posesji elektrycy wymieniali kosz i zwalili gniazdo bociana, nie położyli żadnej gałęzi na
tym koszu, bociany przylatują i nie mogą zbudować gniazda. Prośba jest taka by energetycy
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przyjechali i położyli na koszu kilka gałęzi, co ułatwi budowę gniazda. Dodał, że trzeba o to
zadbać bo bocianów nie będzie.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady:
- Przypomniał radnym, że do końca kwietnia br. należy złożyć oświadczenie majątkowe.
- Poinformował, że dnia 6 maja 2016 r. przez Urząd Gminy jest organizowany Dzień
Samorządowca, przewidziany jest spacer przez kładki Wigierskiego Parku Narodowego do
Cimochowizny a następnie przejazd do Krzywego do Dziupli na ognisko.
- Przypomniał, że była prośba do mieszkańców, sołtysów, radnych o dostarczanie informacji
historycznych na temat miejscowości w gminie, w celu wydania monografii Gminy
Suwałki, jeżeli ktoś posiada takie informacje to prosił o przekazanie tych informacji do
urzędu.
Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała,
że Gmina Suwałki przystąpiła do konkursu „Nestle porusza Polskę”. Wygraną w konkursie
jest ufundowanie siłowni terenowej. Został zgłoszony teren Gminnego Ośrodka Kultury w
Krzywem. Aby wygrać konkurs, należy głosować od 05.04.2016 r. do 06.07.2016 r. na stronie
internetowej www.nestleporusza.pl. Zaprosiła, żeby wszyscy włączyli się do akcji i głosowali.
P.o. dyrektora GOK zaprosiła na uroczyste obchody związane z uchwaleniem Konstytucji
3 Maja w dniu 3 maja 2016 r. o godz.18, które odbędą się w GOK w Krzywem.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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