P R O T O K Ó Ł Nr XXI/16
XXI sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 roku w godz. 1200-1400
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Mackiewicz Stefan
7. Moroz Grzegorz
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Piotr Taraszkiewicz
14. Tomaszewski Piotr
Radny nieobecny na obradach: Józefowicz Mariusz Waldemar.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, 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 Społeczno-Gospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta Perkowska –
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Małgorzata Makowska – animator
GOK w Krzywem, Remigiusz Kulesza – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Piotr Głowacki –
Prezes „Kruszbetu”, sołtysi wsiw 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 XXI Sesji Rady
Gminy.PowitałWójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników
referatów, gości, sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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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 przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na:
- przeniesieniu pkt 14 porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród,
Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki” jako punkt 7 porządku obrad z tego względu, że w
obradach sesji uczestniczy gość Pan Piotr Głowacki - Prezes „Kruszbetu”, który przybył w
tej sprawie i nie chcemy, żeby czekał do końca sesji;
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw” – jako pkt 15 porządku obrad,
uzasadniając, że podjęcie powyższej uchwały podyktowane jest potrzebą zwiększenia
środków finansowych dla Zespołu Szkół w Przebrodzie na wydatki ponoszone w ramach
współpracy placówek oświatowych Gminy Suwałki ze społecznościami lokalnymi innych
państw.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy. Każdy
wniosek został przegłosowany oddzielnie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.Za
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Proponowane zmiany do porządku zostały przyjęte jednogłośnie.
Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się – 0.Porządek obrad XXI sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo
Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie
Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozbudowa ulicy
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Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej
nr 1149B – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Powiatem Suwalskim do projektu pod nazwą:„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145 – 6+666
(odc. 2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000 –
0+990 (odc. 0,99 km) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016
rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieorganizacji wspólnej obsługi oświatowym
jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie
Gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cel publiczny.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
16. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016
roku.
17. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-7/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej
przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2016 roku.
18. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 161/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2016
r.w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej
na 2017 rok.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 14 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0.
Protokół z XX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Powiatowego Lekarza
Weterynarii Pana Remigiusza Kuleszę.
Remigiusz Kulesza – Powiatowy Lekarz Weterynarii - korzystając z zaproszenia Pana
Przewodniczącego Rady i Pana Wójta Gminy pozwoliłem sobie skorzystać z tego spotkania
by zaapelować o zasady stosowania bioasekuracji w przypadku afrykańskiego pomoru świń.
Jak państwo wiecie ze środków masowego przekazu, afrykański pomór świń jest to jednostka
chorobowa, która jest bardzo zaraźliwa, zakaźna dla trzody chlewnej, nie jest w żadnym
wypadku zaraźliwa dla człowieka. Jedynie skutki tego zakażenia, które odbywa się w śród
świń powodują straty finansowe państwa, straty finansowe gospodarstw, które akurat ta
jednostka chorobowa by dotknęła. Stan epidiologiczy w Polsce jest taki, że na dzień
dzisiejszy, mamy 108 przypadków u dzików dodatnich wyników. Przypadek dzika, to może
być jeden dzik, może to być 10 dzików, jakaś wataha, która została znaleziona w lesie, czy
uległa wypadkowi, są pobrane próby określone, jest to jako jeden przypadek jeżeli jest wynik
dodatni. Ostatni dodatni wynik był w powiecie siemiatyckim. Tak jak zahamowały się trochę
dodatnie wyniki wśród dzików, tak w sposób galopujący, bo od czerwca do dna dzisiejszego
zanotowano14 przypadków afrykańskiego pomoru świń jako ogniska u trzody chlewnej,
gdzie wcześniej byłytylko cztery przypadki. W tej chwili mamy już 18 ognisk trzody
chlewnej, ostatnie ognisko było wmiejscowości Uścianek, Gmina Goniądz, powiat moniecki.
Ogniska pomorowe przeniosły się już na teren naszego województwa. W województwie
podlaskim, głównie te gminy ościenne graniczące z Białorusią ale teraz już ma te ognika
powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski. Wolnym powiatem, który nie ma tych
ognisk jest powiat suwalski, powiat sejneński, powiat augustowski, powiat kolneński jako
strefa biała, czyli czysta zupełnie. Pozostałe już powiaty: łomżyński, czy grajewski wchodzą
w nowe strefy, strefy żółte, czyli strefy z obszaru ochronnego i pewne z tym związane
ograniczenia. Co jest jeszcze gorsze, że pomór przeniósł się na teren województwa
mazowieckiego, powiat łosicki jak również trzy przypadki na terenie województwa
lubelskiego, czyli w galopującym tempie. Te pierwsze przypadki, które pojawiały się w 2014
roku i jeden przypadek w 2015 roku na terenie naszego województwa to były głównie
przypadki od dzików, czyli to były te ogniska gdzie zakażenia dochodziły a przyczyną były
dziki. Na przykład powiat hajnowski, czy powiat siemiatycki, jest to związane z tym, że te
powiaty leżą na terenie Puszczy Białowieskiej i problem jest tego typu, że jest to rezerwat
przyrody więc tam nie było odstrzałów sanitarnych dzików i to jest jeden między innymi z
głównych powodów szerzenia się tego pomoru.Ale najwięcej takich przypadków, które były
to powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki stado liczące ponad 600 szt. świń, powiat
białostocki Gmina Choroszcz, Zambrów, Lublin, województwo mazowieckie to są
przypadki, które na pewno państwo też słyszeliście w środkach masowego przekazu, gdzie są
już aresztowane osoby, czy podejrzane osoby o przenoszenie, czy to byli rolnicy, czy dzicy
handlarze świń rozprowadzających świnie niewiadomego pochodzenia, nieoznakowane, nie
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rejestrowane i rolnicy, którzy kupowali wprowadzili to zakażenie do swoich stad. Są to
najważniejsze głównie te powody, bo dzik jest najbardziej tym takim sektorem, który
rozprzestrzenia tą chorobę ale mimo to człowiek jest jednym z takich najbardziej branych pod
uwagę w tej chwili sektorów do roznoszenia tego pomoru.W tej chwili nasz instytut
weterynaryjny pracuje 24 h na dobę,na trzy zmiany, próby od świń badane są w pierwszej
kolejności, natomiast próby dzików i takich stref trochę mniej podejrzanych, termin tego
badania trochę przedłuża się ale to ze względu na tysiące sztuk badań, które wykonuje w tej
chwili instytut. Po stwierdzeniu takiego ogniska przystępujemy do jego likwidacji, czyli
usypianie świń i przekazywanie do utylizacji. Wokół ogniska wytwarzane są dwie strefy:
strefa zapowietrzona minimum do 3 km i strefa do 10 km tzw. strefa zagrożona. Strefa
zapowietrzona i zagrożona wokół ogniska są to strefy, na które są nałożone pewne restrykcje,
zakazy, nakazy, przemieszczania się zwierząt, sprzedaży, kupna i wyprowadzania zwierząt z
gospodarstwa. Po 40 dniach w strefie zapowietrzonej, czy w strefie zagrożonej powyżej po
30 dniach może zapaść decyzja o tym, że takie świnie można przemieszczać. Powiatowy
Lekarz Weterynarii zawsze wydaje rozporządzenia, decyzję na zabicie tych świń, na
wyznaczenie tych rejonów. Rejony są oznakowane, oprócz tego wojewoda podlaski wydaje
stosowne rozporządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, które ukazują
się stosowne rozporządzenia, dotyczące zakazów i nakazów w tych dwóch strefach. Ze
względu na zagrożenie jaki niesie pomór afrykański Komisja Europejska podzieliła na strefy
ochronne: strefa żółta, strefa czerwonai strefa niebieska najbardziej niebezpieczna, tam gdzie
bezpośrednio jest największe zagrożenie i gdzie najwięcej było stwierdzonych ognisk
pomorowych. W strefie żółtej, czyli w tej strefie ochronnej znajduje się Gmina Suwałki,
Miasto Suwałki, Gmina Szypliszki, Gmina Rutka Tartak i Gmina Raczki. To są gminy, które
są objęte restrykcjami związanymi z tzw. strefą żółtą, czyli przegląd stad we wszystkich
gospodarstwach w odstępach czteromiesięcznych. Strefa żółta, głównie tutaj dotyczy
państwa,jest to strefa, która podlega tym zasadom bioasekuracji. W strefie żółtej od 20
sierpnia br. przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w
świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24
godziny przed wysyłką). Oprócz tego na terenie województwa podlaskiego z dniem 11
sierpnia 2016 r. wyszło Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Podlaskiego, które zakazuje targów,
wystawi wszelkich konkursów z udziałem świń do odwołania, którego należy przestrzegać.
Byliśmy na takiej kontroli na targowisku, było chyba dwóch ale nie zostali wpuszczeni,takie
kontrole będą, także nie ma takiej możliwości targu na jarmarkach po 1 i po 15 każdej środy
miesiąca. Zostawiłem tutaj państwu apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z
wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa
podlaskiego oraz informację w sprawie zasad przemieszczania świń w poszczególnych
strefach: żółtej, czerwonej i niebieskiej. Wszystkie informacje można znaleźć na stronach
internetowych urzędów gmin, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach,
Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w
Białymstoku.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady podziękował Panu R Kulesza -Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii za udział w Sesji Rady Gminy.
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Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.- stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminyprzedstawił sprawozdanie z wykonaniauchwał
Rady Gminy podjętych na XX Sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 r. –
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał
ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2016 r.
– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2016 r. –
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Mała Huta w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o:
- Wycięcie konarów dębu rosnącego przy sklepie w m. Mała Huta;
- Wywóz eternitu, od mieszkańców, którzy dokonali wymiany dachów a eternit leży na
podwórku;
- Zwróciła się o kontrolę obiektów przydomowych, ponieważ są takie zabudowy gdzie rośnie
dużo chwastów, żeby upomnieć właściciela i nakazać uprzątnięcie nieruchomości.
Ad. 7
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie,
Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że został przygotowany projekt
uchwały, który określa granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie,
Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki w celu umożliwienia realizacji
ciągu komunikacyjnego w formie bocznicy kolejowej. Według posiadanych informacji
przedstawiona została trasa wypracowana i w większości zaakceptowana społecznie.
Ustalenia planu miejscowego pozwolą na wydzielenie konkretnych gruntów i realizację tej
inwestycji. Oczywiście plan miejscowy będzie ustalał przeznaczenie terenu i sposób
zabudowy. Będzie prowadzona procedura zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, czyli przy pełnym udziale społeczeństwa, ale żeby móc
przeprowadzić tą procedurę potrzebne jest podjęcie uchwały intencyjnej. Na załączonym
załączniku graficznym do projektu uchwały są dwa oddzielone od siebie tereny objęte
granicami planu miejscowego, teren znajdujący się po środkujest już objęty trwającą
procedurą, trasa bocznicy zostanie przeprowadzona zgodniez uwagami właścicieli
nieruchomości i będzie dostosowana do nowej ustalonej trasy. Zasadne jest przyjęcie uchwały
intencyjnej w przedstawionym kształcie.
Rady Stanisław Grygo – zapytał, czy ze wszystkimi rolnikami została uzgodniona trasa
przebiegu tego odcinka.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref.ds. PP wyjaśniła, że mówimy na ten moment o odcinku
tak jak jest na załączniku graficznym od linii kolejowej do Zakładu Górniczego w Trzcianym.
Jest przedstawiciel z Kruszbetu, który potrafi szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Są
podpisane notarialne umowy między właścicielami dla odcinka zajmującego około 75 %
długości tej inwestycji. Są jeszcze odcinki trasy, na których właściciele gruntów nie ustalili
szczegółowych warunków. Jeżeli chodzi o wyznaczenie tej trasy z naszego punktu widzenia
obecnie wydaje się najbardziej optymalna.
Piotr Głowacki – Prezes Kruszbetu powiedział, że przebieg bocznicy jest znany dla
wszystkich gospodarzy, wiele razy spotykał się z nimi i każdy mógł wypowiedzieć się na
temat tego przebiegu. My jako inwestor odbieramy, że jest akceptacja społeczna. Po wielu
spotkaniach a te pierwsze było bardzo burzliwe jest zrozumienie za co mieszkańcom gminy
jestem wdzięczny. Cały odcinek od stacji Papiernia do Zakładu Trzciane wynosi 8 300 m. W
tej chwili mamy już w umowach występnych notarialnych uzgodniony odcinek 6 km a
pozostało jeszcze do uzgodnienia 2 300 m. Rolnicy znają przebieg, wiedzą po jakich gruntach
idzie, bo wszystko zostało na mapach pokazane, w każdej umowie wstępnej zostały
wprowadzone wstępne mapy podziału, każdy wie jaka jest powierzchnia. Na tym etapie z
tego tytułu, że nie mamy projektu szczegółowego poruszamy się w pasie 10 m szerokości i
każdy z rolników wie, że może to ulec zmianie z tytułu kształtowania niwelety. Niweleta linii
kolejowej porusza się w bardzo małych pochyleniach podłużnych i nie można jej wygiąć
góra-dół, ponieważ jest to droga żelazna. Sądzę, że w ciągu miesiąca z tą pozostałą grupą
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rolników, z którymi nie ma jeszcze umów wstępnych zostaną wypracowane już te sprawy
finansowe, bo to w tej chwili jest to tematem rozmów. Natomiast uchwała intencyjna gminyw
sprawie tego planu przestrzennego jest bardzo istotna ponieważ chcemy ruszyć dalej z
kolejnym etapem planowania szczegółowej dokumentacji technicznej, a to będzie trwało
około roku.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP dodała, że po zmianie ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego jest problem z obrotem gruntami rolnymi i żeby można było przenieść
własność tych odcinków dróg, musi być wyznaczone przeznaczenie nierolnicze, grunty
obecnie są rolnicze.
Radny Stanisław Grygo – zapytał, co z tymi rolnikami, którzy niedawno nabyli gospodarstwo
ponieważ oni w ciągu pięciu lat nie mogą nic zrobić, bo jeżeli odsprzedadzą nawet małą część
zostaną ukarani podatkiem dochodowym.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP – odpowiedziała, że nie wie jak wygląda ten
następny odcinek, być może tam są problemy tego typu, ale na tym odcinku o którym dzisiaj
mówimy nie ma takich właścicieli gruntów.
Rady Stanisław Grygo – powiedział, jeżeli jest planowana dalsza budowa linii, to na tym
odcinku są tacy rolnicy.
Piotr Głowacki – PrezesKruszbetu – powiedział, że w chwili obecnej należy skupić się na tym
odcinku co prowadzi do Zakładu Trzciane. Na temat tego drugiego odcinka też są
prowadzone rozmowy ale są one przesunięte w czasie gdyż wymaga to czasu, żeby
wypracować przebieg, który będzie społecznie zaakceptowany.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosówUCHWAŁĘ NR XX170/16w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i
Trzciane w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę (1250-1300).
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozbudowa ulicy
Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr
1149B – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z ogłoszeniem naboru
wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 Miasto Suwałki przygotowuje wniosek na zadanie pt. „Rozbudowa ulicy
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Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr
1149B – etap II”.Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa, a także podniesienie
standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych.Nabór wniosków
na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2017 r. odbywa się w miesiącu wrześniu
2016 r., gdy nie ma jeszcze projektu budżetu gminy na rok 2017.Przy naborze wniosków na
budowę dróg, jeżeli jest inwestycja prowadzona przez dwa samorządy są dodatkowe punkty
przy ocenie. Są to dwie podobne uchwały, uchwała z Urzędem Miasta jak również następna
uchwała ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. W minioną środę miasto podjęło
uchwałę o pomocy dla Gminy Suwałki na realizację sali gimnastycznej w Starym Folwarku
na kwotę 1 200 000 zł i na drogi w Bobrowisku na kwotę 300 000 zł. Wobec tego niezbędne
jest podjęcie uchwały w tej sprawie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXI/171/16w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do
wspólnej realizacji z Miastem Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozbudowa ulicy
Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr
1149B – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do wspólnej
realizacji z Powiatem Suwalskim do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145 – 6+666 (odc.
2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000 – 0+990 (odc.
0,99 km) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXI/172/16 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki
do wspólnej realizacji z Powiatem Suwalskim do projektu pod nazwą: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145 – 6+666
(odc. 2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000 – 0+990
(odc. 0,99 km) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” - stanowi załącznik nr 12 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 do Rady Gminy o
przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok, po stronie planu dochodów i planu wydatków:
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- w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Konsultacje dokumentów
planistycznych w podlaskich gminach” zaplanowano otrzymanie grantu w wysokości
42 090 zł;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację na dofinansowanie
zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 18 000 zł oraz otrzymano zmniejszenie dotacji na
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 8 200 zł;
- zwiększenie dochodów o kwotę 750 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu
rozliczenia dotacji za rok ubiegły z Urzędu Miasta Suwałki;
- wystąpiły oszczędności w zakresie zadań inwestycyjnych na budowie sieci wodociągowej w
miejscowości Lipniak w kwocie 40 000 zł, na budowie drogi w miejscowości Bobrowisko
w kwocie 20 000 zł, kwotę 60 000 zł przesunięto na wykonanie dokumentacjina
rozbudowę drogi w obrębie Mała Huta – 30 000 zł,na rozbudowę drogi w miejscowości
Okuniowiec - 30 000 zł;
- wystąpiły oszczędności na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzywe w kwocie
10 000 zł i na wykupie gruntów w kwocie 10 000 zł, środki te zostały przesunięte na
budowę ogrodzenia stacji na terenie Miasta Suwałki przy ul. Buczka i na wykonanie
ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Kuków,
- z wydatków, które były planowane na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego
przesunięto środki na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy GOK w
miejscowości Krzywe w kwocie 29 000 zł;
- zwiększono środki dla Zespołu Szkół w Przebrodzie o kwotę 7 600 zł na wydatki
ponoszone w ramach współpracy placówek oświatowych Gminy Suwałki ze
społecznościami lokalnymi innych państw;
- zaplanowano środki w wysokości 3 000 zł na opłaty ewentualnych wydatków związanych ze
Szkołą Podstawową w Poddubówku.
W związku z dodatkowymi zmianami plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę
52 640 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. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w
głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnieUCHWAŁĘ Nr XXI/173/16w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2016 rok - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym
jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały.Ustawa z dnia 25
czerwca 2015 r. o zmianie ustawy samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
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wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. W ustawie po art. 10 dodano
art. 10a - 10d, dzięki którym od 1 stycznia 2016 r. możliwa jest wspólna obsługa jednostek
organizacyjnych JST, w szczególności administracyjna, finansowa i organizacyjna. Na
podstawie art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna
szkół, zorganizowana w myśl dotychczasowych przepisów, będzie mogła być prowadzona na
dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie w/w ustawy do 31 grudnia 2016r. Jest to przepis przejściowy wprowadzony w celu
zapewnienia ciągłości obecnie funkcjonujących centrów usług wspólnych ( w przypadku
gminy Suwałki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach).
Na JST, które powołały obecnie funkcjonujące centra usług wspólnych (GZEAS) ciąży więc
obowiązek dostosowania zasad funkcjonowania dotychczasowych jednostek obsługujących
do nowych uwarunkowań prawnych, stąd też projekt niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXI/174/16
w sprawie organizacji wspólnej
obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki- stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie
Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Z uwagi na
konieczność ujednolicenia tekstu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Suwałki, biorąc pod uwagę dodatkowe wskazania Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego co do zapisów dotyczących deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
sporządzono tekst regulaminu uwzględniający powyższe wskazania. Dlatego też zachodzi
konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXI/175/16w sprawie regulaminu czystości i
porządku na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cel publiczny.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu
Suwalskiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie w drodze darowizny działki położonej w
obrębie Płociczno-Tartak oznaczonej numerem geod. 438/224 o pow. 1,0825 ha na cel
publiczny pod drogę powiatową nr 1149 B Suwałki-Płociczno. Nieruchomość położona na
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w/w działce stanowi własność Gminy Suwałki i jest integralną częścią drogi powiatowej,
która jest w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych od wielu lat. Zgodnie z art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gminy może
być przedmiotem darowizny na cele publiczne innemu samorządowi.Celem niniejszej
uchwały jest nieodpłatne przekazanie Powiatowi Suwalskiemu ww. nieruchomości celem
zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych
przebudowy i utrzymania drogi nr 1149 B Suwałki- Płociczno.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXI/176/16w sprawie przekazania nieruchomości
w drodze darowizny na cel publiczny- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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. W związku ze wskazaniami
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, do zapisu § 1 pkt 4 uchwały Rady
Gminy Suwałki Nr XX/168/16 z dnia 26 lipca 2016 r. 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, uzasadnienie jest skreślenie w § 1 pkt 4
dotyczącego definicji ośrodka wsparcia. Wobec powyższego jest podjęcie przedmiotowej
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXI/177/16zmieniająca uchwałę 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 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG przedstawił projekt uchwały. Placówki
oświatowe,dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki aktywnie współpracują z
innymi placówkami oświatowymi z Litwy oraz Białorusi. Szkoły wspólnie organizują m. in.
wymiany młodzieży, zawody sportowe co pogłębia współpracę między nimi oraz jest
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możliwością do wymiany doświadczeń między pedagogami. Ponadto w chwili obecnej
nawiązywana jest współpraca z placówką oświatową z Estonii.Wobec powyższego zasadne
jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ww. współpracę oraz zabezpieczającej środki
finansowe w budżecie Gminy Suwałki na ten cel.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXI/178/16w sprawie współpracy placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad.16
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy Suwałki
zapoznały się zinformacją o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacją o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił w skrócie wykonanie budżetu Gminy Suwałki za
I półrocze 2016 r. Budżet Gminy Suwałki został uchwalony Uchwałą Nr XIII/110/15 Rady
Gminy Suwałki w dniu 29 grudnia 2015 roku i obejmował: 1) po stronie planowanych
dochodów kwotę 28 867 218,00 zł,2) po stronie planowanych wydatków kwotę
28 317 576,00zł.W czasie tego minionego półrocza dokonano następujących zmian:zmniejszono dochody o kwotę 4 626 172,21 zł; zwiększono dochody o kwotę
10 621 703,81 zł; - zmniejszono wydatki o kwotę 4 316 050,89 zł; - zwiększono wydatki o
kwotę 13 317 429,49 zł. Po dokonanych zmianach budżet wynosił: 1)po stronie planowanych
dochodów kwota 34 862 749,60zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 30 411 075,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 451 674,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków
kwota 37 318 954,60 zł, z tego: -wydatki bieżące w wysokości 29 591 827,60 zł, - wydatki
majątkowe w wysokości 7 727 127,00 zł; 3) deficyt budżetu, który wyniósł 2 456 205,00 zł,
będzie sfinansowany:- wolnymi środkami w kwocie 700 000,00 zł, - nadwyżką budżetową z
lat ubiegłych w kwocie 1 756 205,00 zł; 4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: ogólna w wysokości 34 562,00 zł, - celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; - celowa w wysokości 12
563,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;5) po stronie
planowanych przychodów kwota 3 155 847,10 zł; 6) po stronie planowanych rozchodów
kwota 699 642,10 zł.Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2015 roku zostały wykonane
w 54,38% i wyniosły 18 956 976,22 zł, w tym realizacja dochodów bieżących wyniosła
57,05% i dochodów majątkowych na poziomie 36,08%. Zaplanowane wydatki gminy za I
półrocze 2015 roku zostały wykonane w 40,30% i wyniosły 15 040 483,56 zł, w tym
realizacja wydatków bieżących wyniosła 45,31% i wydatków majątkowych na poziomie
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21,13%.Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy
w wysokości 3 916 492,60 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II
półroczu 2016 roku.Na wykonane przychody złożyły się: - nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych w kwocie 1 759 161,02 zł, z której kwotę 1 756 205,00 zł zaplanowano na pokrycie
planowanego deficytu budżetu, - wolne środki w kwocie 1 899 642,10 zł, z których kwotę
700 000,00 zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kwotę 699 642,10
zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.W ramach wykonania rozchodów: - spłacono
transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 180 000,00 zł (zaciągniętej na
zadanie „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta"), pożyczka spłacona
w 100%; - spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w
kwocie 83 333,34 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi
gminnej nr 102 027 Sobolewo"), pożyczka spłacona w 100%); - spłacono transzę pożyczki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 83 333,33 zł (zaciągniętej na
sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B PłocicznoGawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"), pożyczka spłacona w 100%; -spłacono transzę
pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 51 487,74 zł (zaciągniętej na zadanie
„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki" pozostało do spłaty 51 487,00 zł). Stan zadłużenia na 30 czerwca 2016 roku wyniósł
1 501 487,69 zł.
Zarządzenie Nr 160/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku – stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-7/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej
przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2016 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V-003207/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 sierpnia
2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - kserokopia uchwały
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Dodatkowo Skarbnik Gminy złożyła wyjaśnienie w zakresie odpisu na ZFŚS za 2016 r.
Ad. 18
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 161/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w
sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na
2017 rok.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z Zarządzeniem Nr 161/16 Wójta Gminy Suwałki z
dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2016 rok– stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że do dnia 30 września 2016 r. zarówno radni jak i sołtysi mogą
składać wnioski do projektu budżetu na rok przyszły.
Ad. 19
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie sołtys wsi Mała Huta:
- Odnośnie wycinki konarów dębu przy drodze powiatowej w m. Mała Huta – poinformował,
że zostanie zgłoszone do Powiatowego Zarządu Dróg w Suwałkach, żeby zostały wycięte.
- Odnośnie wywozu eternitu – poinformował, że po19 września 2016 r.eternit będzie
zabierany.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniała odnośnie kontroli nieruchomości, że Wójt
Gminy może przeprowadzić kontrolę w stosunku do tych osób, którzy nie wykonują
obowiązków określonych w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy
Suwałkioraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrola powinna być
zapowiedziana i powinna dotyczyć danej nieruchomości.
Ad. 20
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy w imieniu własnym, Przewodniczącego Rady, Dyrektor GOK
w Krzywem zaprosiłwszystkich radnych i sołtysów na dożynki gminne, które odbędą się
w dniu4 września 2016 r. (niedziela) o godz. 13ºº w Przebrodzie.
Ad. 21
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXI sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Halina MarcinkiewiczMarek Jeromin
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