P R O T O K Ó Ł Nr XIX/16
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku w godzinach 1200 - 1310
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, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Aneta Perkowska - p.o. Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Cezary
Folejewski – radca prawny, sołtysi w liczbie 9 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 XIX Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Następnie Przewodniczący Rady 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, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XIX sesji Rady Gminy
Suwałki:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku
Narodowego”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy
i Biała Woda w Gminie Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla
regionów transgranicznych”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z obrad XVIII sesji Rady
Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało
15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Protokół z obrad XVIII Sesji został przyjęty
jednogłośnie przez Radę Gminy.
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Ad. 4
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 25 maja 2016 r. do dnia 17 czerwca 2016 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 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. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, jakie gmina poniesie
koszty na zagospodarowanie działki położonej we wsi Osinki, która została przyjęta od
Agencji Nieruchomości Rolnej. Działka została przekazana nieodpłatnie ale wcześniej nikt nie
mówił jakie będą koszty zagospodarowania tej działki a jak wynika z umowy działkę należy
zagospodarować w ciągu dziesięciu lat.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że dochodzą słuchy, że droga wojewódzka, która
powstała z takim mozołem wymaga już remontu w miejscowości Żubrówka i mieszkańcy
Burdeniszek proszą, żeby nie było objazdu przez miejscowość Burdeniszki. Wnioskują, żeby
od strony miejscowości Żubrówka ustawić znak tylko dla ruchu lokalnego.
Radny Janusz Bałtrukanis – podziękował za kondolencje i udział delegacji w pogrzebie matki.
Zwrócił się z zapytaniem od mieszkańców odnośnie drogi od trasy Biała Woda-Jeleniewo
w stronę byłej szkoły naprzeciw zabudowań Państwa Sobolewskich czy będzie wydobywany
żwir. Jaką drogą ten żwir będzie wywożony, czy będzie asfalt wzmacniany. Następna sprawa,
zgłaszał do Miasta Suwałki kilka razy o naprawę odcinka drogi od ul. Krzywólka do tablicy
Biała Woda. W tej chwili już jest kilka dziur, miasto nie reaguje na prośbę mieszkańców.
Zwrócił się do Wójta Gminy o wystąpienie do Miasta Suwałki o naprawę tego odcinka drogi.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się do Wójta Gminy. W tej chwili jest projektowana linia
energetyczna we wsi Lipniak, gdzie powstaje nowe osiedle koło Pana Markiewicza. Będzie
wymiana przyłączy, wymiana złącz kablowych i położenie kabla średniego napięcia. Zapytał,
czy przy tej okazji nie można by było położyć kabla oświetlenia ulicznego. Zwrócił się
o uregulowanie stanu prawnego drogi we wsi Lipniak.
Radny Marian Sawicki:
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- Wnioskował o ustawienie znaku na nowo wybudowanej drodze gminnej do miejscowości
Zielone Kamedulskie, żeby nie jeździły wywrotki ze żwirem.
- Zwrócił się o załatanie dziur na drodze w miejscowości Zielone Kamedulskie od osiedla do
drogi Bakałarzewskiej.
Sołtys wsi Krzywe – w imieniu mieszkańca wsi Krzywe zwróciła się z prośbą o oczyszczenie
drogi wiejskiej we wsi Krzywe na odcinku od Państwa Szerwińskich w stronę plaży, gdyż
zwisają gałęzie z drzew i jest zarośnięta chwastami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z podjętą uchwałą Nr IV/21/15
Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu wspierania
uczniów zdolnych w Gminie Suwałki zostało przyznane jednorazowe stypendium Wójta
Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce dla Kacpra Obuchowskiego – laureata
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku
szkolnym 2015/2016. Wójt Gminy odczytał treść listu gratulacyjnego: „Gratuluje Kacprowi
Obuchowskiemu uczniowi Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałem Integracyjnym w
Suwałkach mieszkańcowi wsi Biała Woda uzyskania tytułu laureata w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.
Proszę przyjąć to stypendium jako wyraz szacunku za szczególne osiągnięcia w nauce
poprzedzone ciężką pracą i determinacją. Mam nadzieję, że otrzymane stypendium
zmotywuje cię do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. Stanie się także
dla ciebie impulsem jeszcze większej pracy oraz umocni cię w dążeniu do realizacji własnych
marzeń i aspiracji. Życzę jednocześnie dalszych sukcesów i poczucia satysfakcji z
uzyskanych osiągnięć. Niech nauka będzie dla ciebie nie tylko formą spełnienia ambicji ale
przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą cele. Mam
nadzieję, że w przyszłości usłyszymy jeszcze o tobie za sprawą wspaniałych osiągnięć
naukowych. Gratuluje i życzę wytrwałości w dążeniu do założonych przez ciebie celów”.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady dokonali wręczenia dyplomu.
Pani Obuchowska matka Kacpra podziękowała za docenienie jej syna i za podejmowanie
takich uchwał, które bardzo motywująco działają, bo jakakolwiek forma docenienia wysiłku
działa motywująco na każdego, a szczególnie na dzieci, które muszą włożyć nie mało
wysiłku.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i poinformowała o zmianach
w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany
m.in. z tytułu:
- zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na gruntach nie
rolniczych, a zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na gruntach
rolniczych,
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- w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie budowy drogi
w m. Płociczno –Tartak z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”, po przeprowadzonym przetargu, zmniejszono planowaną dotację o
kwotę 127 459,00 zł,
- otrzymano końcową refundację środków poniesionych na projekt „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego” (projekt zakończony
w 2015 roku) w kwocie 18 753,00 zł,
- zwiększono dodatkowo dochody własne z tytułu nieterminowego regulowania należności,
odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynajmu sali
sportowej,
- otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach w kwocie 68 369,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotacje celowe na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30 944,00
zł,
- w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków w ramach realizacji projektu
„Współpraca- Aktywność- Przyszłość” nr PBU/0371/11 (projekt zakończony w 2015 roku)
skorygowano kwotę planowanego dofinansowania, planowaną dotację zwiększono o kwotę
39 955,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 224 795,00 zł,
- dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska oraz związanych z realizacją zadań
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
- w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
na wspólny projekt pn. ”Współpraca-Aktywność-Przyszłość” skorygowano wysokość
planowanej transzy dotacji dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu
Oszmiańskiego, zmniejszono dotację o kwotę 281 541,00 zł,
- w ramach planu wydatków, z oszczędności po przeprowadzonych przetargach, przesunięto
środki na zadanie „Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla
w msc. Okuniowiec” oraz na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa
Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w
msc. Lipniak-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km”,
- zaplanowano nowe zadanie „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie
makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk
oraz zakupem stołów i ław”,
- przesunięto środki na koszty ubezpieczenia radnych, na opłaty badań lekarskich kierowców
Ochotniczych Straż Pożarnych,
- w ramach planu wydatków Zespołu Szkół w Płocicznie –Tartak przesunięto środki na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży,
- ze środków otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi
w kwocie 30 944,00 zł.
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Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie. Wynik operacyjny,
stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku
jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIX/158/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku
Narodowego”.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Plan ochrony sporządza
dyrektor Parku Narodowego na okres 20 lat. W trakcie prac nad planem ochrony WPN i
Obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska, w latach 2012-2014, przedstawiciele Urzędu Gminy
Suwałki brali udział w organizowanych warsztatach prezentujących wyniki prac nad
cząstkowymi operatami tematycznymi. W szczególności analizowane były zapisy zawarte w
operacie zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Suwałki składał liczne wnioski i
uwagi do proponowanych zapisów, w tym dotyczące odstąpienia od wyznaczenia terenów
wyłączonych z możliwości zabudowy, likwidowania zapisów wykraczających poza normy
prawne czy uniemożliwiających realizację obowiązujących dokumentów planistycznych
gminy. Wielokrotnie wnioskował o wprowadzanie zapisów umożliwiających w przyszłości
indywidualne rozpatrywanie spraw i wniosków mieszkańców gminy, wprowadzanie zapisów
dających szansę na indywidualne ustalenia ochronne w szczególnych przypadkach. Wójt
Gminy Suwałki jednoznacznie stoi na stanowisku umożliwienia zrównoważonego rozwoju
dla mieszkańców, którzy jako element środowiska mają prawo do korzystania z niego przy
uwzględnianiu jego ochrony (wykorzystując właściwe narzędzia służące ochronie). Nie
wszystkie uwagi do projektu rozporządzenia, składane na poszczególnych etapach jego
powstawania, w tym złożone przez Wójta Gminy Suwałki, zostały w całości uwzględnione.
Składane przez mieszkańców wsi Cimochowizna, Leszczewo, Tartak, Stary Folwark, Wigry,
Magdalenowo, Burdeniszki i Czerwony Folwark, uwagi do opracowania: „Propozycje
Rozwoju Zabudowy w Obszarze Ochrony Krajobrazowej WPN i PLH200004 Ostoja
Wigierska” jasno wskazują na brak akceptacji dla ochrony krajobrazowej przekładającej się
na brak przyzwolenia dla realizacji nowych siedlisk lub innej zabudowy na tak wyznaczonych
terenach. Rada Gminy Suwałki w dniu 14 lipca 2014 r. zajęła stanowisko w sprawie projektu
„Planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”
żądając przeprowadzenia konsultacji społecznych
we wszystkich miejscowościach
zainteresowanych tworzeniem planu ochrony oraz spotkania z Radą Gminy Suwałki. Takie
konsultacje zostały przeprowadzone. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym z udziałem
mieszkańców gminy i Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, które odbyło się w dniu
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2 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki zebrani przedstawiciele mieszkańców
nie wnieśli uwag do projektu rozporządzenia. Wójt Gminy Suwałki zauważa, że plan ochrony
w trakcie tworzenia na skutek uwzględnienia uwag, uległ znacznym modyfikacjom na
korzyść mieszkańców Gminy Suwałki. Jasno z zapisów projektu rozporządzenia, w
szczególności
z Rejestru uwag i wniosków wynika, że część zapisów
ma charakter postulatywny, a nie obligatoryjny. W projekcie rozporządzenia zapisano np. że
w określonych sytuacjach urbanizacja obszarów położonych poza strefami skupionej
zabudowy będzie możliwa. Reasumując, pomimo nieuwzględnienia części złożonych uwag,
projekt rozporządzenia zasługuje na opinię pozytywną. Ponadto poinformował, że w
ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie całej rady gminy z dyrekcją parku, na które byli
również zaproszeni sołtysi
i mieszkańcy.
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 – 0, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XIX/159/16 w sprawie zaopiniowania projektu „Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku
Narodowego” – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy
i Biała Woda w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bród
Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie utworzenia terenów
górniczych
w sąsiedztwie terenów eksplodowanych. Ustalenia nowego
planu winny umożliwić prowadzenie działalności górniczej i wydobycie kruszywa
naturalnego bez pozostawienia filtrów ochronnych pomiędzy poszczególnymi złożami,
umożliwić wyłączenie z produkcji leśnej istniejącej niewielkiej enklawy gruntów leśnych
oraz zmienić przeznaczenie terenu drogi wewnętrznej.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki
w załączniku do uchwały o poszerzenie terenu opracowania planu miejscowego o działkę nr
211/1 i 211/2 we wsi Biała Woda z przeznaczeniem tego terenu na realizowanie inwestycji
OZE np. w formie farm fotowoltaicznych ponieważ zgłosił się właściciel gruntów, który
chciałby na tym terenie taką farmę zlokalizować.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało
14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Autopoprawka została przyjęta.
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 XIX/160/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
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geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla
regionów transgranicznych”.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że
Gmina Suwałki w partnerstwie z Samorządem Varene z Litwy, jako Partnerem Wiodącym
oraz Gminą Ełk, zamierza złożyć wniosek o dofinasowanie projektu pn.: "Nowe usługi dla
biznesu - nowe możliwości dla regionów transgranicznych". Projekt złożono w ramach
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można uzyskać
wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie
85%, natomiast wkład własny partnerów wyniesie 15 %. We wcześniejszej podjętej uchwale
nie zaplanowano wystarczającej wielkości środków finansowych, ponieważ nie został
ukończony budżet projektu. Obecnie przewidziane w uchwale środki pokrywają się z
wartością budżetu projektu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej 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 XIX/161/16 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Nowe usługi dla biznesu – nowe
możliwości dla regionów transgranicznych” - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego na Litwie, jako Partnerem
Wiodącym oraz Fundacją Wigry Pro, składa wniosek o dofinasowanie projektu pn.:
„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie
rozwoju turystyki”. Projekt złożono w ramach Programu Współpracy Interreg V-A LitwaPolska. W ramach Programu można uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na poziomie 85%, natomiast wkład własny partnerów wyniesie 15 %. W
ramach projektu zaplanowano druk albumu o dziejach Gminy Suwałki, w tym
miejscowościach gminy, ponadto zaplanowano wydarzenia towarzyszące, tj. Festyn
dotyczący dziedzictwa kulturowego, spływ kajakowy Czarną Hańczą, wystawę fotograficzną
oraz seminarium, na którym zostanie zaprezentowany wykonany w ramach projektu album.
Realizacja projektu będzie możliwa po pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego
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Program oraz po podpisaniu przez Partnera Wiodącego umowy na dofinasowanie projektu.
Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
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 XIX/162/16 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Współpraca Litwy i Polski
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki” - stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z art.11 ustawy z dnia
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmieniającej w art. 1
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. tracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r . W związku
z powyższym zaistniała potrzeba wprowadzenia nowego regulaminu, w brzmieniu zbliżonym
do poprzedniego, z wprowadzeniem zmian wynikających ze zmiany dotychczasowego prawa
oraz z uwzględnieniem ulepszenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Suwałki. Projekt uchwały został przedstawiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Suwałki
w dniu 9 czerwca 2016 r. Przed podjęciem uchwały jest niezbędne wystąpienie do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i uzyskanie opinii. Opinia dla rady gminy
nie jest wiążąca. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach zaopiniował
pozytywnie pod dwoma warunkami. Dostarczenia przez właścicieli nieruchomości (nie
posiadających przydomowych kompostowników) odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji do punktu selektywnego i zbierania odpadów komunalnych, gdyż jest to
sprzeczne z zapisami ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Suwałkach twierdzi, że mieszkańcy sami własnymi pojazdami tego
robić nie mogą, gdyż w ustawie jest zapis, że gmina jest obowiązana do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gmina zorganizowała taki
odbiór odpadów w PSZOK, czyli wywiązała się z tego artykułu, tylko mieszkańcy sami
muszą dowieść. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku mówi o tym, że marszałek
województwa dokonuje wpisu do rejestru przewoźników, którzy zajmują się wywozem
odpadów ale nie dotyczy to osób fizycznych, którzy przewożą odpady wytwarzane we
własnym gospodarstwie. W związku z tym jest taka możliwość. Jak by nie było takiej
możliwości, to wszyscy by musieli występować o takie zezwolenie, wobec tego nie zgadzamy
się z tą uwagą. Nawet jak byśmy chcieli się z tym zgodzić to cały system odpadów uległ by
zmianie, wzrosły by między innymi opłaty. Drugi zarzut dotyczy częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z budynków wielolokalowych nie
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może być rzadsza niż raz na tydzień
a w przypadku zabudowy jednorodzinnej
nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie opierając się na art.6r.3b ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach: „Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w
szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w
okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż
raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z
zabudowy jednorodzinnej”, rzeczywiście to się zgadza co Sanepid w tej opinii napisał. Ale
dalsza treść tego samego przepisu mówi: „w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej
gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza”.
W naszym
przypadku i tak w tym roku zwiększyliśmy częstotliwość wywożenia, w ubiegłym roku było
w okresie od czerwca do sierpnia, w tym roku jest od maja do września. Częstotliwość
wywozu odpadów komunalnych zmieszanych jest zwiększona i w naszej ocenie to
satysfakcjonuje naszych mieszkańców i uważam, że chyba nie ma potrzeby żebyśmy tą
częstotliwość jeszcze zwiększali, tym bardziej, że wzrosły by opłaty za wywóz odpadów.
W związku z tym zwrócił się o przyjęcie uchwały wprowadzającej regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki bez podporządkowania się do opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, która nie jest wiążąca.
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 XIX/163/16 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie działki w Osinkach - wyjaśnił, że jest to działka,
na której kiedyś było jezioro ale w wyniku melioracji zostało osuszone. Agencja
Nieruchomości Rolnych mogła tą działkę sprzedać, bądź przekazać samorządowi na cel
publiczny, Gmina skorzystała z tej oferty i przejęła te grunty. O kosztach nikt nie mówił, bo
na razie, praktycznie żadnych nie ma, poza tym, że chcemy wykonać badanie geologicznie
gruntu w celu sprawdzenia, co można na tym gruncie zrobić. Jeżeli będziemy coś robili to
na pewno będziemy ubiegali się o środki unijne.
- Radnej Jolancie Sztermer odnośnie objazdu przez miejscowość Burdeniszki – powiedział, że
Gmina będzie miała na uwadze, jeżeli zajdzie taka konieczność zostanie ustawiony znak
wjazdu tylko dla ruchu lokalnego.
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis odnośnie wydobycia żwiru w m. Biała Woda –
poinformował że, nie ma jeszcze zatwierdzonego planu ruchu i na dzień dzisiejszy nie
powinien tego żwiru wydobywać ale zostanie to sprawdzone. Odnośnie załatania dziur na
drodze urząd wystąpi z prośbą do Miejskiej Dyrekcji Dróg w Suwałkach.
10

- Radnemu Grzegorzowi Moroz odnośnie linii energetycznej we wsi Lipniak – wyjaśnił, że
wspólnie z Komisją Gospodarczą Rady Gminy podejmie decyzję.
- Radnemu Marianowi Sawickiemu odnośnie drogi w m. Zielone Kamedulskie –
poinformował, że zostanie ustawiony znak ograniczenie tonażu. Odnośnie dziur na drodze
w m. Zielone Kamedulskie zostanie zgłoszona do firmy Kruszbet potrzeba załatania dziur
ponieważ ona jest zobowiązana do utrzymania powyższej drogi.
- Sołtys wsi Krzywe odnośnie oczyszczenia drogi – poinformował, że droga zostanie
oczyszczona.

Ad. 13
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy po raz kolejny przypominał i zwrócił się z prośbą do radnych,
sołtysów o złożenie ankiety dotyczącej dziejów Gminy Suwałki, która ma posłużyć do
opracowania książki o każdej miejscowości. Powiedział, że bardzo mało ankiet wpłynęło do
urzędu, żeby później nie było pretensji, że któraś miejscowość została pominięta.

Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o przesunięcie
środków finansowych w wysokości 100 tys. zł z drogi we wsi Poddubówk, która nie będzie
wykonywana na drogę we wsi Zielone Drugie - odcinek około 500 m.
Radny Powiatowy Stanisław Szwengier – zwrócił się do Wójta Gminy, kto ma w obsłudze
Centrum Kulturalne we wsi Wychodne. Powiedział, że centralne ogrzewanie jest włączone
a jest miesiąc czerwiec - nie wie może, teraz zostało wyłączone, często pali się światło
w łazienkach. Zwrócił się z prośbą o przeniesienie alarmu do garażu, bo aktualnie alarm nie
działa ponieważ jak są imprezy jest rozkodowana cała skrzynka.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że był Kierownik Ref. ds. PSG i według
informacji to się wszystko nie potwierdziło się.
Aneta Perkowska - p.o. Dyrektora GOK powiedziała, że w dniu 14 czerwca 2016 r. w
Centrum Kulturalnym był koncert muzyczny. Godzinę przed zajęciami może włączyć się
grzejnik tylko tyle, żeby podgrzać wodę.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – powiedział, że nie dyskutujmy o tym, bo
najprawdopodobniej termometr, który włącza całą instalację na grzejniki mógł źle wskazywać
w tym czasie jak została wyładowana bateria. Trzeba ten alarm przenieść, żeby nie było
problemu. I oczywiście jak się grzeje woda to grzejnik nie powinien się włączać. Trzeba się
tym zająć w najbliższym czasie.
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. Poinformowała, że w dniu 3.06.2016 r. odbyła się
akcja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury cała gmina czyta dzieciom. Szczególnie
podziękowała dla Pani Jolanty Sztermer gdyż dzieci były zadowolone i proszą o jeszcze.
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Radny Stanisław Grygo zwrócił się z wnioskiem do Wójta o przyłączenie sieci
wodociągowej do budynków dla mieszkańca wsi Trzciane nr 1, gdyż on sam nie jest w
stanie na własny koszt doprowadzić.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że sieć wodociągowa zostanie doprowadzona
na jego działkę przy drodze powiatowej natomiast nie może być doprowadzona do budynków
ponieważ jest to przyłącze i każdy odbiorca wykonuje we własnym zakresie.

Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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