P R O T O K Ó Ł Nr XX/16
XX sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 lipca 2016 roku w godzinach 12°° - 1330
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 radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy i Radny Powiatu
Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta
Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 8 osób
(w tym 5 radnych gminy), mieszkańcy wsi Biała Woda: Anna Gutkowska, Dariusz Krejpcio,
Mariusz Kluczyński – listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy. Powitał
Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych
gminy, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 100%
ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad - „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki ” - jako punkt 13. Uzasadnił tym,
że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Nadzoru i Kontroli wniósł
zastrzeżenia do uchwały Nr XIX/163/16 podjętej w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Radę
Gminy Suwałki w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Suwałki, dlatego też został przygotowany projekt uchwały zmieniającej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej
zmiany do porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Porządek obrad XX sesji został przyjęty
jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
9. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
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14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XIX
Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił:
- sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym w okresie od dnia
17 czerwca kwietnia 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy, podjętych na XIX Sesji Rady Gminy
w dniu 17 czerwca 2016 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy zostały przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego
w dniu 8 lipca 2016 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy odbytego
w dniu 13 lipca 2016 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy odbytego
w dniu 8 lipca 2016 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Społecznej dodał, że kierownik ref. ds. PSG Pan Dariusz Saweliew
wystąpił z zapytaniem do Komisji Społecznej Rady Gminy o wyrażenie zgody na
wystawienie przez gminę autokaru z okazji światowych dni młodzieży, więc pozwoliłem
sobie wykonać telefony do członków komisji i członkowie komisji byli za, nie znalazło się to
w protokole ale coś takiego miało miejsce.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej
Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.

3

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stefan Mackiewicz:
– W imieniu dyrektora WPN i mieszkańców podziękował za postawienie szlabanu na drodze
wiejskiej w Krzywem.
- Na prośbę sołtys wsi Krzywe poruszył sprawę wywozu śmieci z przystanku autobusowego,
jeśli chodzi o przystanek na pętli autobusowej to osoba z parku sprząta i zabiera śmiecie
do kontenera WPN, natomiast jest coraz więcej śmieci na drugim przystanku, który jest
bliżej Suwałk.
- Zwrócił się w imieniu jednego z mieszkańców, mieszkającego przy siedzibie WPN, przy
drodze dojazdowej do plaży o patrole policji na tej drodze przynajmniej raz
w tygodniu po godz. 18°°.
Sołtys wsi Mała Huta – zwróciła się o remont drogi we wsi Mała Huta prowadzącej do
działek, ponieważ po ostatnich opadach deszczu została zniszczona i nie można przejechać
samochodem.
Radny Stefan Mackiewicz – również zwrócił się o remont drogi na osiedlu w miejscowości
Krzywe, po ostatnich opadach deszczu też jest problem.
Radny Janusz Bałtrukanis powiedział, że na poprzedniej sesji zgłaszał naprawę odcinka drogi
miejskiej od Krzywólki do tablicy Biała Woda, która została naprawiona ale na krótko. Jest
tam duży ruch samochodów, zwrócił się z prośbą, żeby ponownie wystąpić do Urzędu Miasta
o naprawę. W przyszłości należało by rozważyć możliwość ewentualnego remontu drogi
wspólnie gmina, powiat i miasto.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2016. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 500 zł z tytułu: - wygaśnięcia decyzji
w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z powodu śmierci dłużnika wraz
z odsetkami w wysokości 6 500 zł; - uzyskania niższej kwoty ze sprzedaży samochodu
służbowego „Doblo” w wysokości 3 000 zł.
Po stronie planu wydatków:
- w ramach budżetu GOPS w Suwałkach zmniejszenie planowanych wydatków na
dofinasowanie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej na wysokości 10 000 zł,
a zwiększenie wydatków na usługi pogrzebowe w wysokości 3 500 zł;
- w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przesunięcie
środków w wysokości 358 zł na ubezpieczenie wyjazdu dzieci na obóz do Jastarni;
- zmniejszenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości dla Miasta Suwałki o kwotę
9 533 zł;
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- zaplanowano środki na naprawę i konserwację pomostu w miejscowości Krzywe w kwocie
6 533 zł.
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 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało - 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XX/164/16 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
W związku z tym, że zmiany do budżetu na 2016 r. zostały omówione i przegłosowane do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta
o wprowadzenie tych zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2016 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2016 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/165/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przedstawił rozpatrzone przez Wójta Gminy
Suwałki uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki. W procedurze prowadzonej przy
opracowaniu planu miejscowego zostały wniesione trzy uwagi przez tą samą osobę. Pierwsza
uwaga złożona została przy pierwszym wyłożeniu dokumentacji do publicznego wglądu oraz
druga i trzecia uwaga złożone zostały przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu
skorygowanego projektu planu. Uwagi zostały wniesione w terminie i po kolei odczytał
uwagi:

5

1. Uwaga – z dnia 07.02.2016 r. – treść uwagi – „brak zgody na lokalizację, wg
interpretacji wnoszącego uwagę, warsztatu samochodów oraz dużej bazy postojowej
dla samochodów ciężarowych i dużych maszyn budowlanych na terenie oznaczonym
jako U1. Warsztat zlokalizowany jest w odległości około 27 m od budynku
mieszkalnego wnoszącego. W prognozie oddziaływania na środowisko projekt m.pz.p.
nie uwzględniono szkodliwych i bardzo uciążliwych czynników: a) dużego
zadymienia, w skutek silników samochodów ciężarowych i sprzętu, b) dużego hałasu
pracujących maszyn i silników samochodowych oraz powstającego przy prostowaniu,
naprawie dużymi młotami, c)wielogodzinnego świstu powietrza przy piaskowaniu –
czyszczeniu skorodowanych elementów, d) wielkich tumanów kurzu i pyłu
powstających przy piaskowaniu – czyszczeniu skorodowanych elementów oraz przy
ruchu transportu ciężkiego nieutwardzoną drogą dojazdową i placem, e) wielkich
plam rozlanego oleju, paliwa, płynu hamulcowego i chłodniczego oraz pozostałości
smaru na wspólnej drodze dojazdowej i placyku.
Ponadto wskazano, że samochody zaparkowane na drodze dojazdowej utrudniają, blokują
dostęp do posesji wnoszącego. Funkcjonowanie warsztatu utrudnia życie właścicielom
istniejących i realizowanych budynków mieszkalnych w okolicy. Wnoszący wskazuje, że
rozbudowa warsztatu może nie spełniać norm hałasu i zanieczyszczeń, szkodząc okolicznym
mieszkańcom. Według wnoszącego przyjęcie projektu m.p.z.p. spowoduje wieloletni konflikt
między mieszkańcami osiedla a właścicielem warsztatu”.
Wójt Gminy Suwałki uwzględnił wniesioną uwagę w części dotyczącej ponownego
przeanalizowania istniejących i możliwych w przyszłości oddziaływań. Była przeprowadzona
kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku odnośnie
uciążliwości warsztatu na środowisko w zakresie hałasu, zapylenia, zanieczyszczenia wód
i innych. Kontrola nie wykazała, m.in. nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami,
ściekami, ochrony powietrza i ochrony przez hałasem. Do projektu planu dla terenu 1U
wprowadzono jednak dodatkowe zapisy wynikające z przepisów odrębnych tj. „eksploatacja
instalacji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, nie może przekraczać
stanów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł
prawny” oraz „kto podejmuje działalność, która może negatywnie oddziaływać na
środowisko, lub której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni
rozpoznane, jest obowiązany podjąć wszelkie środki zapobiegawcze mające na celu ochronę
terenów sąsiednich”. Taki zapis został wprowadzony, czyli uciążliwość powinna się skupić
w granicach tej działki, na której ta działalność jest prowadzona. Wójt Gminy Suwałki nie
uwzględnił uwagi w sposób, który skutkowałby likwidacją istniejącego zakładu tj.
przeznaczenia terenu 1 U pozostało bez zmian.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nie uwzględnienie
uwagi. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 12
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
2. Uwaga – z dnia 15.06.2016 r. – treść uwagi: „brak zgody na umiejscowienie na
terenie oznaczonym U1 warsztatu samochodów ciężarowych i dużej bazy
transportowej i sprzętu budowlanego w bliskiej odległości od domu. Warsztat
zlokalizowany jest w środku osiedla mieszkaniowego i bardzo szkodzi okolicznym
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mieszkańcom i środowisku. Wskazano, że miały być prowadzone badania przez
sanepid i inne organy kontrolne – składający uwagę nie był o tym informowany i nic
nie widział. Według wnoszącego uwagę, dobrze wypadające kontrole były fikcyjne
i prowadzone po uprzedzeniu właściciela terenu”.
Wójt Gminy Suwałki nie uwzględnił wniesionej uwagi. Z dostępnych organowi informacji
oraz wyników organu kontroli wynika, że zarzuty składającego uwagę nie mają
odzwierciedlenia w dostępnych w tej sprawie dokumentach.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 12
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
3. Uwaga z dnia 13.06.2016 r. – treść uwagi: „brak zgody na umiejscowienie na terenie
oznaczonym U1 warsztatu samochodów ciężarowych i dużej bazy postojowej dla
samochodów ciężarowych i dużych maszyn budowlanych, ze względu na fakt, że
warsztat zlokalizowany jest w odległości około 25m od budynku mieszkalnego
wnoszącego uwagę. Od poprzedniego – pierwszego wyłożenia ww. planu, zdaniem
wnoszącego, nic się nie zmieniło na lepsze, szkodliwość oddziaływania warsztatu na
okolicznych mieszkańców jest bardzo duża. Wskazano, że prowadzone przez sanepid
i inne organy kontrolne badania to działania pozorowane i fikcyjne i nie mogły
wykazać rzeczywistego bardzo szkodliwego oddziaływania na środowisko
i okolicznych mieszkańców.
W prognozie oddziaływania na środowisko projektu m.p.z.p., zdaniem wnoszącego uwagę,
nie uwzględniono szkodliwych i bardzo uciążliwych czynników:
a) dużego zadymienia, w skutek uruchamiania i wielogodzinnego docierania silników oraz
prób po naprawach dużych samochodów ciężarowych i sprzętu,
b) dużego hałasu pracujących maszyn i silników samochodowych oraz wielogodzinnego
świstu powietrza przy piaskowaniu – czyszczeniu skorodowanych elementów,
c) hałasu powstającego przy prostowaniu, naprawie dużymi młotami skrzyń ładunkowych
wywrotek i innych elementów metalowych samochodów (trwa to często kilka godzin –
a odgłos słychać w promieniu kilkuset metrów),
d) wielkich tumanów kurzu i pyłu powstających przy piaskowaniu – utworzonych
z odspojonych od oczyszczonych elementów mieszanin rdzy, farby zużytych klocków
hamulcowych i piasku,
- drażni to gardło i nos, ciężko jest oddychać, ww. odpady dostają się wszędzie,
e) przejeżdżające ciężarówki i sprzęt wzbijają kurz i pył ze względu na nie utwardzoną
piaskowo-żwirową nawierzchnię drogi dojazdowej (około 200m) – co potęgują susze
ostatnich lat,
f) problemem są wielkie plamy rozlanego oleju, paliwa, płynu hamulcowego i chłodniczego
oraz pozostałości smaru na wspólnej drodze dojazdowej i placyku, gdzie też często
wykonywane są naprawy, a stające tam samochody poważnie utrudniają dojazd do posesji
wnoszącego uwagę,
g) smary i oleje zatruły wodę w studni,
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h) codziennie na terenie warsztatu i drodze dojazdowej stoi kilka lub kilkanaście
samochodów ciężarowych,
i) właściciel warsztatu reklamuje się jako działający 24 godziny na dobę, także w niedzielę
i święta, dla potrzeb miejscowych i transportu międzynarodowego.
Ponadto wskazano, że funkcjonowanie warsztatu utrudnia życie właścicielom budynków
mieszkalnych w okolicy. Wskazuje też, że plan umożliwi rozbudowę i powiększenie
warsztatu. Wnoszący wskazuje, że rozbudowa warsztatu może nie spełniać norm hałasu
i zanieczyszczeń, szkodząc okolicznym mieszkańcom. Przyjęcie projektu m.p.z.p. spowoduje
wieloletni konflikt między mieszkańcami osiedla a właścicielem warsztatu”.
Wójt Gminy Suwałki nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 12
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała
Woda w Gminie Suwałki przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXVII/319/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie
Suwałki. Opracowanie planuje obejmuje obszar około 4,5 ha. Projekt planu uwzględnia
wniesione uwagi, które dotyczą: - zwiększenia wysokości dla nowo powstałych budynków
(w obowiązującym planie ustalone na 9 m od podłoża do górnej kalenicy); uwzględnia
wydane dla terenu działek nr geod. 240/2, 240/3 i 240/5 w m. Biała Woda, decyzji
o warunkach zabudowy. W trakcie trwania procedury związanej ze sporządzeniem projektu
planu miejscowego zebrano i rozpatrzono wnioski do planu, opracowano projekt planu
i towarzyszące mu prognozy, poddano projekt planu opiniowaniu i uzgodnieniom.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XX/166/16 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie
Suwałki - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przerwa 10 minut - od godz. 1230 do 1340.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej
kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10
ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Działki nr 159/1 i 404/1 sklasyfikowane są
w ewidencji gruntów jako użytek drogowy. Obecnie ze względu na brak ciągłości, na odcinku
zlokalizowanym na działkach nr 159/1 i 404/1 droga nie spełnia swojej funkcji i nie służy do
bieżącej obsługi ruchu publicznego nie jest wykorzystywany jako droga i fizycznie
w terenie drogi nie ma. W celu uregulowania granic drogi Gmina Suwałki planuje dokonać
zamiany działek o nr 159/1 o pow. 0,0165 ha oraz nr 404/1 o pow. 0,0115 ha stanowiących
własność Gminy Suwałki na nieruchomość oznaczoną nr 77/6 o pow. 0,0156 ha położoną
w obrębie ewidencyjnym Osinki stanowiącą własność osoby prywatnej. Zgodnie z Art. 2a.
ustawy o drogach publicznych właścicielem drogi publicznej gminnej może być gmina.
Uchwałą Nr LIX/183/2016 Zarząd Powiatu Suwalskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku
pozytywnie zaopiniował propozycję Gminy Suwałki w sprawie pozbawienia działek o nr
geod. 159/1 i 404/1 w obrębie Osinki kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie ich
z użytkowania jako dróg publicznych. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.
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 XX/167/16 w sprawie pozbawienia kategorii
drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Suwałki.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. Poinformowała, Rada Gminy,
stosownie do art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ustala, w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych. Z uwagi na obowiązek określenia zasad odpłatności, konieczne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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 XX/168/16 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku z wniesieniem zastrzeżeń
przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Nadzoru i Kontroli, pomimo
zastosowania rozwiązań prawnych z poprzedniej uchwały nie kwestionowanej przez Nadzór
Prawny Wojewody Podlaskiego, zastniała koniecznośc podjęcia uchwały zmieniającej
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki. Omówił wprowadzone
zmiany. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy
Inspektorat w Suwałkach pod warunkiem zmiany w regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Suwałki:
- w § 3 dotyczącym dostarczania przez właścicieli nieruchomości (nie posiadających
przydomowych kompostowników) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdyż jest to sprzeczne z zapisami
ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W naszym przypadku, jeżeli chodzi
o kompostowniki, nie ma żadnego problemu gdyż jest zagospodarowywane
w gospodarstwach i nikt nie musi tego wywozić do kompostowni. W naszym przekonaniu by
nie miało to zastosowania.
- w § 14 dotyczącym zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych
z budynków wielorodzinnych. Jak byśmy zwiększyli częstotliwość, to oczywiście cały system
by podrożał. W naszej ocenie i mieszkańcy też nam nie zgłaszają, częstotliwość wywozu
odpadów, która jest w tej chwili zapewniona w zupełności wystarcza i nie ma takiej potrzeby
żebyśmy tą częstotliwość zwiększali. Jest zapis w ustawie, że na terenach wiejskich
obowiązkowo muszą być wywożone odpady komunalne nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Zapewniamy to minimum ustawowe i nie widzimy takiej potrzeby, żebyśmy musieli to
zmieniać. Opinia Sanepidu nie jest wiążąca ale jest niezbędna do podjęcia 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 UCHWAŁĘ NR XX/169/16 zmieniająca regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
– Radnemu Stefanowi Mackiewicz odnośnie szlabanu w Krzywem – poinformował, że na
kolejną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący zniesienie kategorii drogi
publicznej w m. Krzywe na tym odcinku gdzie został ustawiony szlaban ponieważ jest to
droga publiczna, a na drogach publicznych nie powinno stawiać się szlabanu. Odnośnie
wywozu śmieci z przystanków w ostatnich czasie były pewne problemy. Firma, która
wywozi odpady na terenie gminy raz w tygodniu ma obowiązek opróżnienia pojemników
na przystankach, ale okazało się, że na terenach turystycznych to za mało. Jest w urzędzie
osoba, która odpracowuje karę i ona była zobowiązana do tego, żeby te kosze przy
przystankach opróżnić, ale nie zrobił tego i wynikł problem. Harmonogram opróżniania
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pojemników: poniedziałek i piątek. Odnośnie partoli policji w miejscowości Krzywe
poinformował, że wystąpi do Komendanta Policji, żeby na to zwrócili uwagę.
- Sołtys wsi Mała Huta odnośnie drogi żużlowej w Małej Hucie jak również na osiedlu
w Krzywem poinformował, że zostanie sprawdzone w terenie i jeżeli będzie potrzeba
droga zostanie wyrównana, bądź zostanie nawieziony żwir tak żeby te drogi były
przejezdne.
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis odnośnie naprawy drogi do wsi Biała Woda – zostanie
zgłoszone do Miasta Suwałki, żeby remont drogi jeszcze raz został przeprowadzony.
Ad. 15
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że Suwalska Fundacja Ochrony
Zdrowia „GLOBMEDIS” zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych oraz
bezpłatnych badań diagnostycznych. Informacja zostanie opublikowana na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Aneta Perkowska - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem
poinformowała, że w dniu 16.07.2016 r. odbyła się wystawa pt.: „Twórczy mieszkańcy
Gminy Suwałk”. W programie: – upamiętnienie oraz wystawa prac znanego artysty:
Antoniego Kurzyna – twórcy ludowego z Krzywego, wystawa prac wykonanych przez
mieszkańców gminy, występ zespołu „Na Przekór”, na zakończenie potańcówka z muzyką na
żywo. Zaprosiła na Festyn Rodzinny w Starym Folwarku, który odbędzie się w dniu 30 lipca
2016 roku. Zabawa zacznie się o godz.1500 i potrwa do godziny 2200.Zaplanowano mnóstwo
atrakcji. Podczas Festynu można też będzie posłuchać i potańczyć do muzyki jazzowej,
folkowej i folkowo-rockowej.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że:
- Została ogłoszona II edycja konkursu „Na Najbardziej Zadbane Obejście”. Do dnia 29 lipca
2016 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu.
- W dniu 13 sierpnia 2016 r. odbędą się regaty o puchar Wójta Gminy Suwałki.
- Trzy projekty, które był składane do programu Polska-Litwa dotyczące między innymi
siłowni, zakupu sprzętu dla ośrodka w Białej Wodzie i GOK w Krzywem pozytywnie
przeszły wstępny etap.
Ad 15
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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